
                                          Sanok dn. 12.03.2018r.            
Opis zamówienia i warunki dostawy 

 
 
1. Przedmiot zamówienia: 
Dostawa masy mineralno- asfaltowej remontowej dla ruchu średniego KR-2 do 
wbudowania na gorąco ( warstwa ścieralna) na drogach powiatowych będących 
w zarządzie PZD Sanok w ilości ok. 450 ton 
 
2. Opis przedmiotu zamówienia  
2.1 Masa mineralno – asfaltowa na gorąco powinna spełniać  następujące wymagania : 
      Masa mineralno – asfaltowa o uziarnieniu 0÷12 , przy czym nie mniej niż 45%kruszywa 
powyżej 2,mm z przeznaczeniem do wykonywania napraw nawierzchni bitumicznych  
( remontów cząstkowych )dla dróg KR-2  
Masa winna spełniać wymogi normy PN—EN 13108-1:2008 
Dostawca powinien opracować i przedstawić receptę na w/w masę do akceptacji 
Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy . 
Dostawca będzie przedstawiał deklaracje zgodności na każde żądanie Zamawiającego  
2.2.Wytwórnia masy  nie może być oddalona od siedziby Zamawiającego w odległości 
przekraczającej  20 km . 
 
 
3.Termin realizacji zamówienia: 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia  - sukcesywnie w ilościach dziennych  
od 5 do 10 ton do  30.10.2018r.  
Ustalenia dostaw poprzedzone będzie telefonicznym zamówieniem w dniu poprzedzającym . 
4. Forma złożenia oferty  
 
Ofertę na formularzu stanowiącym zał. do niniejszego opisu  należy złożyć w terminie do 
dnia  28.03.2018r.  do godz. 10.00 do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku , ul. 
Witkiewicza w formie - pisemnej  
 
 
 
 
 
 
                                                                                 Zatwierdził : 
                                                                     Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  
                                                                               Wojciech Naparła                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



……………………………..                                                    ……………………. 
(Nazwa i adres Wykonawcy)                                                                              ( data)       

 
 

OFERTA 
Do Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  

 
na wykonanie dostawy masy mineralno- asfaltowej remontowej dla ruchu 
średniego KR-2 do wbudowania na gorąco ( warstwa ścieralna) na drogach 
powiatowych będących w zarządzie PZD Sanok w ilości ok.450 ton 
Wartość szacunkowa poniżej 30 000 EUR 
 
Termin wykonania zamówienia sukcesywnie w ilościach dziennych  
od 5 do 10 ton do 30.10.2018r.  
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za :  
cenę netto za 1 t masy   ………………………………………….. zł  
podatek VAT ………………………………….. zł  
cenę brutto za 1 t masy ……………………………………...zł  
słownie brutto ………………………………………………………………………………. zł  
Wartość dostawy netto ………………………………………………………………………zł  
Słownie ………………………………………………………………………………………zł 
Wartość dostawy brutto ……………………………………………………………………...zł  
słownie ……………………………………………………………………………………….zł 
 

1. Oświadczamy, że  zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy 
do niego zastrzeżeń . Zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu 
wskazanym przez zamawiającego w przypadku wyboru naszej oferty. 

2. Oświadczamy , że zabezpieczymy nieodpłatne składowanie masy  w odległości nie 
większej niż 20 km od siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  

     2.    Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralna część umowy  
            są :  

-Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

        -  
 

 
 ………………………. dnia …………………………  
                                                                                
                                                                              ………………………………….. 
                                                                                       podpis osoby uprawionej 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Zał. nr 2 
 

Wzór 
 

Umowa nr …………………. 
 

Zawarta w dn. ……..  pomiędzy Powiatem Sanockim  ul. Rynek 1 , 38-500 Sanok  NIP 687-
17-86-679 - Powiatowym Zarządem Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 , zwanym w dalszej 
części umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje: 
Wojciech Naparła-Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku , na podstawie 
pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia  15 marca 2016r Uchwała Nr 68/2016 
przy kontrasygnacie Pani Janiny Groń–  Głównego Księgowego Powiatowego Zarządu Dróg  
w Sanoku  zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym „  
a …………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą  „  
 po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8   
który zwalnia ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień  
Publicznych  
 
o następującej treści : 
 
 

§ 1  
 

„ Zamawiający „ zleca  a „ Wykonawca” przyjmuje dostawę masy mineralno- asfaltowej 
remontowej dla ruchu średniego KR-2 do wbudowania na gorąco ( warstwa ścieralna) 
na drogach powiatowych będących w zarządzie PZD Sanok w ilości ok. 450 ton 
 
 

§ 2  
 
 

Cenę za 1 masy : ……………………………………………………………… 
słownie zł : ……………………………………………………………………... 
Cena za 1 t masy brutto  : ……………………………………………………… 
słownie zł : ……………………………………………………………………... 
Cena za całość dostawy netto : ………………………………………………… 
Słownie zł ……………………………………………………………………… 
Cenę za całość dostawy brutto  : ………………………………………………. 
słownie zł :  …………………………………………………………………….. 

 
 § 3  

1. Wypłata wynagrodzenia  będzie dokonana na podstawie faktury wystawionej  na Powiat   
    Sanocki ul. Rynek 1 , 38-500 Sanok    NIP 687-17-86-679 , odbiorcą faktury i płatnikiem      
    będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ,ul. Witkiewicza  8 , 38-500 Sanok   
2. Wypłata  za przedmiot umowy płatna będzie w częściach odpowiadających faktycznie   
   odebranym przez Zamawiającego częściom przedmiotu zamówienia ,za które Wykonawca  
    będzie dokonywał rozliczenia na podstawie dokumentów ( W-Z), lub miesięcznego  
    zestawienia ilości wydanej  masy  .Na podstawie dokumentów ( W-Z), lub miesięcznego  



    zestawienia Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury zbiorczej raz 
            w miesiącu – w ostatnim dniu roboczym kończącym kalendarzowy miesiąc.  

 
 
 
3        „ Zamawiający  „ upoważnia „ Wykonawcę  „ do wystawienia i przesłania mu faktury                

     bez jego podpisu odbioru 
 
 

4.          Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części przedmiotu  
         zamówienia.  W  przypadku   niewykorzystania   ilości  masy wskazanej  w  §1  
         Zamawiający będzie miał prawo do rezygnacji  z dalszych dostaw, bez  jakichkolwiek   
         konsekwencji finansowych i odszkodowań na rzecz Wykonawcy. 
 

 
 
 
 

§ 4 
 

1. „ Zamawiający „  zobowiązuje się regulować faktury przelewem  nie później niż 21 dni  
od daty jej wystawienia na rachunek wskazany w fakturze . 

 
 

§ 5 
 

1. Realizacja umowy sprzedaży będzie się odbywać w okresie od dnia podpisania umowy do  
    dn.30.10.2018r.   
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji części przedmiotu  
    Zamówienia określonego w §1 bez  jakichkolwiek  konsekwencji finansowych  
    i odszkodowań na rzecz Wykonawcy.  
 

§ 6 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego .  
 
 

§ 7  
 

Umowę sporządzono w 4 egz. po 2 egz. dla każdej ze stron . 
 
 
 
 
„  Zamawiający „ :                                                                      „ Wykonawca  „ : 
 
 
 


