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 UMOWA Nr 1.18.DZ.2016 
 
 

W dniu ………….2016r. w Łosicach, pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych             
w Łosicach ul. Wiejska 3, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 
Pana Leszka Budrewicza – Dyrektora ZDP w Łosicach 
a  ................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………... 
z siedzibą w ……………………………….. przy ul. ……………………………………….. 
wpisanym do rejestru …………………………………………………. pod nr ……..……….... 
REGON …………… NIP ……..……… zwanym dalej „Dostawcą” reprezentowanym przez: 
...................................................................................................................................................... 
została zawarta umowa 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 
1. Zamówienia dokonano na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych              
z dnia 29 stycznia 2004 r. (j,t. Dz. U. z 2015r., poz. 2164). 
 
2. Dostawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia:  
Dostawy tablic i znaków drogowych kompletnych (z obejmami) do Zarządu Dróg 
Powiatowych w Łosicach, zgodnie z zestawieniem tablic i znaków drogowych w ramach 
dostawy oznakowania w roku 2016 - załącznik Nr 1, t.j.: 
- znaki z grupy A      - 30 szt.,  
- znaki z grupy B      - 22 szt., 
- znaki z grupy D    - 264 szt. 
- tablice z grupy E    - 24 szt.,  
- znaki z grupy G     - 10 szt., 
- tabliczki z grupy T - 24 szt., 
- tablice z grupy U    - 20 szt. 

 
3. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
a) Oferta wraz z formularzem cenowym zawierającym ceny jednostkowe (Załącznik Nr 1 do 
oferty). 
b) Zestawienie tablic i znaków drogowych w ramach dostawy oznakowania w roku 2016 - 
załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. 

 
§ 2 

1. Znaki powinny być wykonane zgodne z załącznikami nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych                   
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                            
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r). 
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2. Wymagania techniczne dla znaków: 
 
a)  Rodzaj oznakowania, grupa wielkości znaków – zgodnie z zestawieniem tablic                         

i znaków drogowych  -  załącznik Nr 1, 
b) Tarcze znaków winny być wyprodukowane z blachy stalowej, ocynkowanej,                           
z podwójnie giętą krawędzią na całym obwodzie, zabezpieczone antykorozyjnie. Tylna strona 
tarczy znaku winna być zabezpieczona matową farbą nieodblaskową, barwy ciemnoszarej, 
c) Lica znaków wykonane z folii odblaskowej typ 1 i typ 2, według załączonego wykazu  
znaków – załącznik Nr 1,  
d) Umocowania znaków (obejmy) wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej, 
przystosowane do konstrukcji wsporczych o średnicy 50-60 mm. 
 

§ 3 
1. Dostawcy za realizację dostawy określonej w § 1 umowy przysługuje łączne   
wynagrodzenie w wysokości brutto: .......................................... zł, (słownie: ………………. 
…………………………………………………………………………………………………) 
w tym podatek VAT stawka  ……..  %, co stanowi kwotę: ………….............................. zł, 
(słownie:………………………………..……………………………………………………....) 
obliczone na postawie cen jednostkowych złożonej oferty. 
 
2. Cena określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty poniesione przy produkcji i dostawie 
znaków drogowych do siedziby Zamawiającego. 
3. Należności z tytułu realizacji umowy regulowane będą przez Zamawiającego przelewem                
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 
§ 4 

1. Termin dostawy: do dnia 10 sierpnia 2016r. 
2. O dostawie całości zamówienia (tablic i znaków drogowych), Dostawca powiadomi 
Zamawiającego telefonicznie o terminie planowanej dostawy z najmniej dwudniowym 
wyprzedzeniem. 
3. Oznakowanie drogowe winno być odebrane pod względem jakościowym i ilościowym 
przez pracownika Zamawiającego w obecności przedstawiciela Dostawcy. 
4. Dostawca wraz tablicami i znakami dołączy oświadczenie zgodności, że wyrób jest zgodny             
z jednym z niżej wymienionych dokumentów: 

a. aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
b. oznakowanie znakiem „CE”  

§ 5 
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Dostawca zobowiązuje                  
się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) za nieterminową realizację dostawy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego         
w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki po terminie określonym § 4 ust. 1, 
2) z tytułu odstąpienia od umowy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego                                 
w § 3 ust. 1. 

 
§ 6 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez obie strony. 
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§ 7 
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 8 
W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 9 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,                                 
po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
 
 
     Zamawiający:                                                                                    Dostawca: 
 
 
 
...................................                                                                   ................................... 
 

 

Kontrasygnata Głównego Księgowego: 
 

 

 

…………………………………………………………. 
 


