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UMOWA  Nr  ………….  

 
 

       W dniu  …………….r. w Łosicach, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych  w Łosicach,  
z siedzibą przy ul. Wiejskiej 3 w Łosicach, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : 
Pana  Leszka Budrewicza - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, 
a : …………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  
……………………………………………………………………………………… ………………..  
została zawarta umowa o następującej treści: 
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik zapytania ofertowego przeprowadzonego w dniu 
……………... na podstawie  Zarządzenia Nr 4/2014 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych               
w Łosicach z dnia 16.04.2014r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień na 
dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 
EURO (netto).  
 

§ 1 
 
Zamawiający  zleca, a Wykonawca  zobowiązuje się do:  
„Utrzymania czystości ulic powiatowych o przekroju ulicznym i pół ulicznym w granicach 
administracyjnych miasta Łosice”  

 
Utrzymaniu czystości dróg (ulic) powiatowych podlegają następujące ulice powiatowe: 

 
Ulica  Błonie                                dł.  0,620 km           -  krawężnik  obustronny 
Ulica  Kolejowa                           dł.  1,270 km           -  krawężnik  obustronny  
Ulica  Kościuszki                         dł.  0,300 km           -  krawężnik  obustronny 
Ulica  Leśna                                 dł.  0,621 km           -  krawężnik  obustronny  
Ulica  11 Listopada                      dł.  0,305 km           -  krawężnik  obustronny  
Ulica  M. Zenona                         dł.  0,624 km           -  krawężnik  obustronny 
Ulica  1Maja                                dł.  0,526 km           -  krawężnik  obustronny        
Ulica  Międzyrzecka                    dł.  0,700 km           -  krawężnik  obustronny 
Ulica  Narutowicza                      dł.  0,875 km           -  krawężnik  obustronny 
Ulica 1000-lecia P. Polskiego      dł.  0,450 km           -  krawężnik  obustronny 
Ulica  Słoneczna                          dł.  0,152 km           -  krawężnik  obustronny 
Ulica  Staszica                             dł.  0,365 km           -  krawężnik  obustronny 
Ulica  Św. Stanisława                        dł.  0,153 km           -  krawężnik  obustronny 
Ulica  Szkolna                             dł.  0,467 km           -  krawężnik  obustronny 
Ulica  Targowa                            dł.  0,430 km           -  krawężnik  obustronny 
Ulica  Piłsudskiego                     dł.  0,222 km           -  krawężnik  obustronny 
Ulica Parcele    dł. 0,600 km          -  krawężnik obustronny i jednostronny 

        
Razem     dł.  8,680 km     
         

1. Utrzymanie czystości dróg (ulic) powiatowych o przekroju ulicznym i pół ulicznym polegające 
na: 
1) Sukcesywnym oczyszczeniu jezdni na jej całej szerokości w podanym niżej terminie  

z zanieczyszczeń takich jak: 
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- materiały sypkie (ziemia, piasek, inne zanieczyszczenia), 
- zanieczyszczenia organiczne (gałęzie, liście, inne zanieczyszczenia), 
- inne zanieczyszczenia mogące wystąpić na ulicy.  

2) Zamieceniu jezdni specjalistycznym sprzętem mechanicznym (zamiatarką) lub ręcznie. 
3) Zebraniu zanieczyszczeń na środki transportowe i wywiezieniu ich na wysypisko śmieci. 

Sprzątanie ulic odbywać się winno sukcesywnie, w miarę gromadzenia się zanieczyszczeń, nie 
rzadziej niż raz na dwa tygodnie  w odpowiednich warunkach pogodowych w celu zachowania 
ogólnie przyjętych standardów czystości. 

W/w usługi doprowadzić mają ulice do ogólnej czystości przy uwzględnieniu ogólnie 
przyjętych norm i standardów. 
2 Zakres usług wynosi 8,680 km w ciągu jednego czyszczenia (jeden przejazd) (8,680 km x 6 
czyszczeń tj. od 02.05. do 31.10.).  
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu prac w zależności                             
od prowadzenia robót budowlanych (budowa, przebudowa, remont ) w/w ulic.  
4. Oferent - Wykonawca do wykonania zakresu usług korzysta ze swojego sprzętu i obsługi 
personalnej. Nie wyklucza się korzystania ze sprzętu wynajętego na koszt oferenta. 
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynującą. 
6. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na wskutek nienależytego wykonania prac 
i usług będących przedmiotem zamówienia - oferent pokrywa pełną wysokość zaistniałej szkody. 
 

§ 2 
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są: 

a. Oferta cenowa, 
b. Specyfikacja warunków zamówienia, 
c. Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym -Załącznik Nr 1do umowy.  

 
§ 3 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 02.05. do 31.10 w latach 2016-2017. 
 

§ 4 
1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę brutto              
w wysokości:  ……………………… zł, /słownie: ………………………………………………………./,  
w tym podatek VAT stawka (…….%), co stanowi kwotę: …………. zł, 
/słownie:…………………………............................................................................................................/. 
2. Wynagrodzenie za usługę obliczone będzie jako iloczyn jednostkowej ceny ofertowej                   
z oferty i ilości jednostek obmiaru wg ceny jednostkowej brutto: ……………… zł/km, /słownie: 
………………………………………………………………………………/,  wynikającej ze złożonej oferty. 
za sezon tj. za okres od dnia 02.05. do dnia 31.10.w latach 2016-2017  

 
§ 5 

1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy z tytułu zrealizowania części umowy wypłacane będzie nie 
częściej niż raz w miesiącu w stosunku proporcjonalnym do kwoty umownej po wystawieniu 
faktury. 
2. Dokumentem potwierdzającym zrealizowanie usługi będzie pisemny protokół  komisyjnego 
odbioru wykonanych robót sporządzony w obecności przedstawiciela Zamawiającego                           
i Wykonawcy. 
3. W następnym sezonie po sezonie 2014r. ceny będą podlegały waloryzacji uwzględniając 
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach  następnych 
ogłoszony prze GUS.  
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4.Zamawiający wypłaci należną kwotę po zrealizowaniu przedmiotu umowy na konto bankowe 
wskazane przez Wykonawcę, w terminie 30 dni po przedłożeniu faktury przez Wykonawcę.   
5. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający płaci Wykonawcy ustawowe odsetki obowiązujące  
przy nieterminowych płatnościach. 

                 
  § 6 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy  osobie trzeciej bez 
zgody Zamawiającego.  

2. W razie naruszenia postanowienia pkt. 1 Zamawiający może odstąpić od  niniejszej umowy ze 
skutkiem natychmiastowym.   

       
§ 7 

 
Straty Wykonawcy prowadzonych robót wynikłe z przyczyn losowych nie obciążają 
Zamawiającego. 

§ 8 
 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 9 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  każdej ze stron. 
 
 
 
 
      ZAMAWIAJ ĄCY                                                            WYKONAWCA                                      
  
                                                                                          
……………………………      …………………………….  


