
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego  

na dostawę elementów barier drogowych  

typu Sp-04 z prowadnicą typu B na potrzeby 

remontu dróg powiatowych   

   

 SPW. 273. 245.2017 

   

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

§ 1 

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

elementy skrajnej  bariery drogowej typu SP-04 z prowadnicą typu B na słupku 

IPE 140 na potrzeby remontu dróg  powiatowych zgodnie z parametrami 

technicznymi określonymi w zapytaniu ofertowym. 

2. Dostawa elementów barier drogowych nastąpi na koszt Dostawcy.   

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

4. Miejsce dostawy: 05-200 Wołomin, Zagościniec k/Wołomina, ul. Asfaltowa 1. 

5. Dokumentem przekazania elementów barier będzie przygotowany przez Dostawcę, 

dokument WZ podpisany przez przedstawiciela WID. Do odbioru dostawy i 

podpisania dokumentu WZ są upoważnieni pracownicy WID: ……………………….. 

6. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dostawą do Zamawiającego 

aprobat, atestów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Dostawca winien uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do realizacji montażu 

barier. 

8. Dostawa nastąpi w terminie do 10-12-2017r. 

9. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na zachowanie przez bariery określonych 

właściwości.  

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Dostawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości nie 

przekraczającej kwoty ………………… PLN brutto (słownie: ………..) w tym 

podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Cena jednostkowa za 1 sztukę bariery skrajnej drogowej Sp-04 z prowadnicą typu B 

L-4300 wynosi …… PLN netto (słownie…..), zgodnie z ofertą z dnia ……….. . 

3. Cena jednostkowa za 1 sztukę bariery skrajnej drogowej Sp-04 z prowadnicą typu B 

L-2300 wynosi …… PLN netto (słownie…..), zgodnie z ofertą z dnia ……….. . 

4. Cena jednostkowa za 1 sztukę słupka IPE 140 L-1900 wynosi …… PLN netto 

(słownie…..), zgodnie z ofertą z dnia ……….. . 

5. Cena jednostkowa za 1 sztukę wspornika typu B wynosi …… PLN netto 

(słownie…..), zgodnie z ofertą z dnia ……….. . 

6. Cena jednostkowa za 1 sztukę podkładki M-16 wynosi …… PLN netto (słownie…..), 

zgodnie z ofertą z dnia ……….. . 

7. Cena jednostkowa za 1 komplet śrub M-16x25 wynosi …… PLN netto (słownie…..), 

zgodnie z ofertą z dnia ……….. . 

8. Cena jednostkowa za 1 komplet śrub M-16x40 wynosi …… PLN netto (słownie…..), 

zgodnie z ofertą z dnia ……….. . 

9. cena jednostkowa za 1 sztukę urządzenia odblaskowego klasy I TYPU uo-75 wynosi 

…… PLN netto (słownie…..), zgodnie z ofertą z dnia ……….. . 

10. Zamawiający może zmniejszyć ilość zamawianych elementów bariery drogowej  

Sp-04 o max 20% wartości brutto umowy, w sytuacji braku możliwości wykorzystania 

zamówionego materiału na potrzeby remontu dróg powiatowych. Z tytułu 

zmniejszenia wartości zamówienia Dostawcy nie przysługuje wynagrodzenie lub 

odszkodowanie.  

11. Zapłata za przedmiot umowy nastąpi za faktycznie dostarczoną ilość. 

12. 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.  



13. Należność za dostawę Zmawiający przekaże przelewem na konto Dostawcy,  

na podstawie faktury wystawionej przez Dostawcę, w terminie 21 dni od daty 

dostarczenia prawidłowej faktury do siedziby Zamawiającego.  

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

przelewu środków na rachunek Dostawcy. 

15. Fakturę należy wystawić na: 

    Powiat Wołomiński 

  Adres:  05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 

  NIP:  125 – 094 – 06 – 09  

  REGON: 013269344 

16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie przez Dostawcę 

elementów barier drogowych w ilości przekraczającej wartość umowy. 

§ 3 

1. Dostawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy –  

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, 

b) 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, 

c) za opóźnienie w wymianie wadliwych elementów barier, Dostawca zapłaci karę  

w wysokości 0,5% wartości brutto wadliwej partii za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia. 

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.  

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. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, bariera nie będzie 

odpowiadała normom PN-EN 1317, Zamawiający zawiadomi Dostawcę o wadach 

przedmiotu umowy natychmiast po ich stwierdzeniu.  

2. W przypadku stwierdzenia wad wymienionych w ust. 1, Dostawca poniesie koszty 

wymiany wadliwej partii na zgodną z zamówieniem i wymaganiami technicznymi  

w terminie 1 dnia od daty powiadomienia Dostawcy o wadliwości partii.  

§ 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 umowie 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.  

 

  

 

         Zamawiający:                    Dostawca  

 

 …………………….                        …..……………. 


