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WZÓR -  UMOWA Nr …………….. 
zawarta w dniu ………….. 2015r.  

 
pomiędzy: 
Zarządem Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, zwanym dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Pana Leszka  Budrewicza – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach 
a  ……………………………………………………………………………………………………..…., 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
P. ……………………….- ………………………………………. 
 
Podstawa zawarcia umowy – wybór najkorzystniejszej oferty z dnia ………….  2015r.  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. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na: 

 
Opracowania dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W 

Próchenki – granica województwa – (Łuby) – granica województwa  (Krawce) – Mostów – 
Krzywośnity – Huszlew na odcinku Krzywośnity - Liwki Szlacheckie”, dla której wymagane jest 
pozwolenie na budowę. 
 
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

a). Oferta Wykonawcy, 
b). Zapytanie ofertowe.  

 
2. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami: 
a) Rozporządzenia MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430), 
b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072                           
z późniejszymi zmianami)., 

c. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. 
zm.).  
3. Opracowanie winno być sporządzone w 5 egz. wersji papierowej i w 1 egz. w wersji 
elektronicznej w formacie PDF. 
 
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w zakresie złożenia dokumentów 
niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę do organu wydającego decyzję- pozwolenie na 
budowę do dnia 25 listopada 2015r., natomiast w zakresie uzyskania decyzji – pozwolenia na 
budowę do dnia 28 grudnia 2015r.  

§ 2 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zawartym w § 1 strony ustalają        
na kwotę brutto:  ……………….  zł, (słownie: …………………………………………………………….),         
w tym podatek VAT. 
 
2.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawi faktury częściowe. Faktura częściowa 
stanowiąca do 50% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie wystawiona                  
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po złożeniu dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę do organu wydającego 
w/w decyzję, natomiast faktura końcowa stanowiąca różnicę pomiędzy wynagrodzeniem umownym           
a fakturą częściową zostanie wystawiona po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na 
budowę.  
 
2.Podstawę do zapłaty faktury częściowej stanowić będzie protokół zdawczo – odbiorczy  spisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę na okoliczność przyjęcia dokumentacji projektowej przez organ 
wydający decyzję  –pozwolenie na budowę.  
 
3.Podstawę do zapłaty faktury końcowej stanowić będzie protokół spisany pomiędzy Zamawiającym               
a Wykonawcą po uzyskaniu przez Zamawiającego decyzji –pozwolenia na budowę. 
 
4. Należności z tytułu realizacji umowy regulowane będą przez Zamawiającego przelewem, na konto 
wskazane w fakturach, w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionych faktur lub rachunków. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

§ 3 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy 
pisemnej – Aneksu do umowy. 

§ 4 
1. Za niewykonanie lub wykonanie z nienależytą starannością przedmiotu umowy Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 
a) zwłoki w wykonaniu zamówienia - w wysokości 2,0 % wynagrodzenia brutto, określonego                    
w § 2 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony do dnia złożenia niniejszego zamówienia do 
odbioru, 
b) zwłoki w usunięciu wad w wykonanym opracowaniu - w wysokości 2,0% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 2 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez Zamawiającego 
terminu na usunięcie wad, 
c) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego                
w § 2 ust.1 umowy, 
d) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust.1 umowy.  
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
3. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar na podstawie 
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie 
realizacji zamówienia. 

§ 5 
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 6 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 
dla Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
       

   ZAMAWIAJ ĄCY:                                                       WYKONAWCA: 
 
  ………………………………….                                            ……………………………………… 

Kontrasygnata Głównego Księgowego: 
 
…………………………………………….. 


