
SPW.273.85.2015 

 

Istotne postanowienia umowy 

 

§ 1 

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

5Mg bitumicznej masy zalewowej na gorąco do wypełnienia spoin na łączeniach 

nawierzchni bitumicznych, zgodnie z parametrami technicznymi określonymi w zapytaniu 

ofertowym. 

2. Dostawa bitumicznej masy zalewowej nastąpi na koszt Dostawcy. 

3. Odpowiedzialnym za realizację umowy po stronie Zamawiającego jest 

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

4. Miejsce dostawy: Wołomin ul. Kobyłkowska 1A, magazyn- Wydziału Inwestycji  

i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie. 

5. Dokumentem przekazania bitumicznej masy zalewowej będzie przygotowany przez 

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

i podpisania dokumentu WZ są upoważnieni pracownicy WID: 

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

6. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do 21dni od daty podpisania umowy, w dni 

robocze – tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w godzinach 7:00-15:00. 

 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Dostawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

…………………………………………………………………………………………brutto 

(słownie: ……………………………………………………………..) w tym podatek VAT 

naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

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

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

dnia……………………………..2015 r. 

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. 

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

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie dokonanej dostawy. 

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

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

faktury do siedziby Zamawiającego i stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej i ilości 

dostarczonej masy.  

7. Fakturę należy wystawić na: 

      Powiat Wołomiński 

Adres:     05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3 

NIP:        125 – 094 – 06 – 09 

REGON: 01-32-69-344 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie przez Dostawcę masy 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 5% 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. 

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 

zasadach kodeksu cywilnego. 

§ 4 

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. 

 

 

Akceptujemy istotne postanowienia umowy: 

Miejscowość………………………. dnia ………….…roku 

         

 

 

……………………………………………  

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 


