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Z a ł ą c z n i k  n r  3  d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o   

UMOWA  nr      /2022  (wzór) 

W dniu                    .2022 r. w Nowym Sączu: 

pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu 

 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136 

zwanym dalej „ODBIORCĄ”, reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora –  

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego –  

a:  
 

zwanym dalej „DOSTAWCĄ” reprezentowanym przez: 

1.  –  

 

w wyniku przeprowadzonego przez Odbiorcę postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania ofertowego 

(Nr sprawy PZD-ZAM.261.13.2022.SC) została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

 
Odbiorca zleca a Dostawca zapewnia: 

Dostawę mieszanki asfaltowej na zimno stosowanej do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych. 
 
 

§ 2 
 

1. Dostawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania mieszanki asfaltowej na zimno o nazwie ……………….  
do siedziby Odbiorcy w okresie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2022 roku. 

2. Dostawca zobowiązuje się do realizowania poszczególnych zamówień na przedmiot zamówienia do 10 dni 
licząc od dnia przesłania zamówienia przez uprawnionego pracownika Odbiorcy. 

3. Wynagrodzenie maksymalne za przedmiot umowy nie przekroczy kwoty brutto: ………………. zł (słownie: 
……………………………………../00 złotych), które obejmować będzie realizację zamówienia podstawowego  
w maksymalnym zakresie przewidzianym w opisie przedmiotu zamówienia tj. 25,00 t. 

4. Wynagrodzenie za realizację zamówienia objętego prawem opcji obejmującego realizację zamówienia w ilości 
50,00 t i wynosić będzie maksymalnie: ………………...zł brutto. 

5. Zastrzega się, iż zawarcie niniejszej umowy nie powoduje powstania po stronie Odbiorcy zobowiązania do 
zapłaty Dostawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 – w tym zakresie w momencie zawarcia umowy nie 
powstaje po stronie Odbiorcy żadne zobowiązanie, w tym finansowe. Zobowiązanie do zapłaty Dostawcy 
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 (tj. zaciągnięcie przez Odbiorcę zobowiązania finansowego w tym 
zakresie), powstaje dopiero w momencie złożenia Dostawcy przez Odbiorcę oświadczenia o skorzystaniu  
z prawa opcji (zgodnie z zapisami niniejszej umowy) i jest ograniczone jedynie do wysokości wynikającej  
z zakresu dostaw objętego realizowaną na mocy danego oświadczenia opcją. Odbiorca może korzystać z prawa 
opcji dowolną ilość razy do maksymalnej wartości określonej w ust. 4. 

6. Cena brutto 1 tony mieszanki asfaltowej na zimno ma charakter ryczałtowy i wynosi ..................................... zł, 
(słownie: …………………………………………………………...…zł). 

7. Ostateczna wartość zamówienia zostanie ustalona na podstawie faktycznie zamówionej i dostarczonej liczby 
ton mieszanki asfaltowej na zimno oraz ceny jednostkowej, o której mowa w § 2 ust. 6. 

8. Dostawa obejmie załadunek i transport do odbiorcy. 
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9. Dostawca zobowiązuje się utrzymać stałą cenę na przedmiot umowy przez cały okres realizacji zamówienia. 

10. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy i odbiór przedmiotu zamówienia ze strony Odbiorcy 
jest  ………………………………. lub osoby zastępujące. 

 
 

§ 3 
 

1. Odbiorca zastrzega, że dostarczany przedmiot umowy będzie spełniać wymogi ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 roku – o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) tj. jest oznakowana znakiem 
CE (posiada Deklarację Właściwości Użytkowych) lub znakiem B (posiada Krajową Deklarację Właściwości 
Użytkowych) oraz musi posiadać kartę charakterystyki. 

2. Dostawca jest odpowiedzialny względem Odbiorcy za wady fizyczne przedmiotu dostawy. 

3. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności niezgodność przedmiotu dostawy z wymogami ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 roku – o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213). 

4. Strony ograniczają odpowiedzialność z tytułu rękojmi w ten sposób, że Dostawca wymieni wadliwy przedmiot 
zamówienia na nowy, w ciągu 5 dni od żądania wymiany. 

5. Uprawnienia Odbiorcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 90 dni, licząc od dnia odbioru 
przedmiotu zamówienia. 

6. W przypadku zgłoszenia reklamacji Dostawca obowiązany jest odebrać na własny koszt przedmiot umowy 
będący przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolny od wad. 

 
 

§ 4 
 

Odbiorca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia przedmiotu dostawy w przypadku gdy nie odpowiada on 
standardom jakościowym bądź jest wykonany niezgodnie z warunkami określonymi § 3 ust. 1 umowy. 
 
 

§ 5 
 

1. Dostawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu umowy własnym transportem i na własny koszt, w ilościach 
podanych każdorazowo przez Odbiorcę, na podstawie odrębnych pisemnych zamówień, przesłanych przez 
upoważnionego pracownika Odbiorcy. 

2. Jednorazowo ilość dostawy wynosi 25 ton. 
 
 

§ 6 
 
Odbiór ilościowy i jakościowy przedmiotu zamówienia następował będzie w momencie dostawy, w siedzibie 
Odbiorcy, w magazynie wskazanym przez Odbiorcę. 
 
 

§ 7 
 

1. Odbiorca zobowiązuje się zapłacić za właściwie zrealizowane zamówienie przez Dostawcę po przedłożeniu 
Odbiorcy prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia Odbiorcy. 

2. Zapłata zobowiązania Odbiorcy nastąpi w drodze przelewu na wskazane w prawidłowo wystawionej fakturze 
konto bankowe Dostawcy nr: ………………………………………………………… 

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Odbiorcy. 

4. Nieprawidłowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg terminów płatności po dokonaniu korekty  
i przedłożeniu jej Odbiorcy. 

5. Dostawca wystawi fakturę za zrealizowane dostawy na Nabywcę tj.:  Powiat Nowosądecki, 33-300 Nowy Sącz, ul. 
Jagiellońska 33, NIP 734-35-44-080; Odbiorca:  Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. 
Wiśniowieckiego 136. 
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6. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1666 z późn. zm.) W przypadku przesłania faktury drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Elektronicznego 
Fakturowania, adresem „PEF” Odbiorcy jest NIP 7342624078. 

7. Dostawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze. 

8. W przypadku, jeżeli na wystawionej przez dostawcę fakturze zostanie podane konto dostawcy, które nie znajduje 
się na „Białej liście podatników” zapłata za fakturę zostanie dokonana na konto podane na dzień wystawienia 
faktury na „Białej liście podatników”. 

 
 

§ 8 
 

W razie opóźnienia w zapłacie wzajemnych wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty 
ustawowych odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
 
 

§ 9 
 
Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przysługuje im prawo 
odstąpienia od umowy w następujących wypadkach: 

1. Odbiorca może odstąpić od umowy, jeżeli: 
a/ jeżeli Dostawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 
b/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym 
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia o powyższych okolicznościach bez 
konsekwencji finansowych przewidzianych § 10 dotyczącym kar umownych; 

2. Dostawca może odstąpić od umowy, jeżeli: 
a/ Odbiorca odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru dostawy, 
b/ Rada Powiatu Nowosądeckiego podejmie uchwałę o likwidacji Odbiorcy, 
c/ Odbiorca zawiadomił Dostawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Dostawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  
i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w terminie do 15 dni od daty powzięcia 
wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 

 
 

§ 10 
 
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowić będą kary umowne, które będą naliczane 
w następujących przypadkach i wysokościach: 

1. Dostawca płaci Odbiorcy kary umowne za: 
a/ zwłokę w dostarczeniu zamówionej dostawy, w wysokości 2% wartości zamówionej mieszanki za każdy 

dzień zwłoki, 
b/ odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Dostawcy – w wysokości 20% 

ceny zamówienia podstawowego brutto. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, jeżeli wysokość kar umownych nie 
pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód. 
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3. Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Dostawcę należność z tego tytułu zostanie potrącona 
z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co dostawca wyraża zgodę przez podpisanie niniejszej umowy,  
z zastrzeżeniem art. 15r1  Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). 

 
 

§ 11 
 
Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Odbiorcy. 
 
 

§ 12 
 

Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku braku zabezpieczenia środków finansowych, Odbiorcy będzie miał 
prawo ograniczenia zakresu dostaw bez konsekwencji finansowych przewidzianych § 10 dot. kar umownych. 
 
 

§ 13 
 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzanych za zgodą obydwu Stron. 
 
 

§ 14 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 

§ 15 
 
Integralną częścią umowy jest zaproszenie i oferta Dostawcy. 
 
 

§ 16 
 
Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Odbiorca, a jeden 
Dostawca. 
 
 
 ODBIORCA: DOSTAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przy kontrasygnacie 

Głównego Księgowego: 

 

 


