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Załącznik nr 2 

   

 

SPW.273. 65  .2020.KK 

   

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca dostawę, a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu: 5 

000,00 kg asfaltowej masy zalewowej  do  szczelin i dylatacji, stosowanej  

na gorąco zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w zapytaniu ofertowym.  

2. Dostawa asfaltowej masy zalewowej nastąpi na koszt Dostawcy (tj. w ramach 

wynagrodzenia umownego).  

3. Odpowiedzialnym za realizację umowy po stronie Zamawiającego jest P. ………….…… 

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 powyżej nie wymaga aneksu do umowy lecz 

pisemnego powiadomienia Dostawcy. 

5. Miejsce dostawy: 05-200 Wołomin Zagościniec ul. Asfaltowa 1, magazyn Wydziału 

Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Wołominie. 

6. Dokumentem przekazania asfaltowej masy zalewowej będzie przygotowany przez 

Dostawcę, dokument WZ podpisany przez przedstawiciela WDP. Do odbioru dostawy  

i podpisania dokumentu WZ są upoważnieni pracownicy WDP ………………………….. 

7. Dostawa nastąpi jednorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego w dniu roboczym, tj. 

od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach od 7.00 do 15.00. 

8. Wielkość i termin dostawy zostanie określony w pisemnym, przesłanym mailem lub 

faxem zleceniu dostawy, wystawionym przez osobę upoważnioną zgodnie z § 1 ust. 3 lub 

ust. 4. 

9. Termin realizacji przedmiotu umowy maksymalnie do dnia………………..…, przy czym 

ostateczny termin zostanie wskazany na piśmie przez Zamawiającego  w okresie do  

10 dni od podpisania umowy, na co Dostawca wyraża zgodę. 

 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Dostawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

nieprzekraczającej kwoty………………………………………… PLN brutto  

(słownie: …………….………………………………………………………………..)  

w tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Cena jednostkowa za 1 kg masy zalewowej wynosi ……………………..… PLN netto 

(słownie: ………………………………………………………………………………....) 

zgodnie z ofertą Dostawcy z dnia ……….……..….. . 

3. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi za faktycznie dostarczoną ilość masy zalewowej.  

4. Wartość przedmiotu umowy obejmuje całość kosztów związanych z realizacją zadania 

określonego w § 1. Cena jest wiążąca i niezmienna do końca realizacji przedmiotu 

umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Dostawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie dokonanej dostawy. 

5. Należność za dostawę Zamawiający przekaże przelewem na konto Dostawcy,  

na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę, w terminie 30 dni od daty 

dostarczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego i stanowić będzie iloczyn 

ceny jednostkowej i ilość dostarczonej masy. 



2 

 

6. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za przedmiot umowy  

 z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 

7. Dostawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez 

niego działalności gospodarczej oraz ujęty na tzw. białej liście podatników VAT  

w rozumieniu art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  

od towarów i usług. 

8. Za datę zapłaty uważać się będzie datę złożenia przez Zamawiającego polecenia 

przelewu środków na rachunek Dostawcy. 

9. Fakturę należy wystawić na: 

 

Powiat Wołomiński 

Adres: 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 

NIP: 125 – 094 – 06 – 09 

REGON: 013269344 

 

10. Zasady dostarczania faktur/korekt faktur do Zamawiającego; 

1) w sposób tradycyjny (papierowe faktury) – dostarczane osobiście lub pocztą  

do Kancelarii Starostwa Powiatowego ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin  

(za datę dostarczenia faktury wpływu przyjmuje się datę wpływu do Kancelarii); 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej – wówczas należy zastosować poniższe 

postanowienia: 

a) Faktury/faktury korygujące/e-faktury w formie PDF przesyłane pocztą 

elektroniczną na adres e-mail kancelaria@powiat-wolominski.pl (za moment 

dostarczenia faktury uznaje się moment zarejestrowania wysyłki na serwerze 

Starostwa Powiatowego w Wołominie); 

b) Dostawca oświadcza, że faktury dostarczane za pośrednictwem poczty 

elektronicznej będą przesyłane z następującego adresu: 

……………………………………………………………………………….…. 

c) o każdej zmianie adresu e-mail Dostawca zobowiązuje się poinformować 

pisemnie Zamawiającego. 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie przez Dostawcę masy  

w ilości przekraczającej wartość umowy wskazaną w ust. 1 powyżej. 

12. Dostawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń ani przeniesienia obowiązków 

wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu następujących kar 

umownych: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy w całości, z przyczyn zależnych od Dostawcy – 

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, 

2) w przypadku odstąpienia od umowy w części, z przyczyn zależnych od Dostawcy – 

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za część przedmiotu umowy którego dotyczy 

odstąpienie naliczanego w stosunku do kwoty wskazanej w 2 ust. 1 umowy, 

3) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia wykraczający poza termin dostawy. 

mailto:kancelaria@powiat-wolominski.pl
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2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto wskazanego 

w § 2 ust. 1 umowy. 

3. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego, jeżeli 

potrącenie nie będzie możliwe Dostawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej  

w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do jej zapłaty.  

4. W przypadku, gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej 

szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego  

na ogólnych warunkach Kodeksu cywilnego.  

 

§ 4 

1. Dostawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,  

a w szczególności dane go identyfikujące przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, 

stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), która podlega 

udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/W (Dz. Urz. U. E. z dnia 4.05.2016 r., L 119) oraz ustawy z dnia  

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) dla 

których Administratorem jest Starosta Wołomiński, a co za tym idzie nie wiąże się  

z dostępem do zasobów informatycznych Starostwa Powiatowego w Wołominie,  

z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. Starostwo Powiatowe w Wołominie 

oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone  

w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Dostawcy, w sytuacji, w której jest 

on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą)  

a także danych osobowych osób, które Dostawca wskazał ze swojej strony do realizacji 

niniejszej umowy. 

§ 5 

1. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej  

w postaci aneksów do umowy, pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowę mają zastosowanie właściwe 

przepisy prawa. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego  

2 egz. przeznaczone są dla Zamawiającego, 1 egz. dla Dostawcy.  

 

 

 

 

DOSTAWCA 

 

 

…………………………………. 
podpis pieczęć 


