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WZÓR - UMOWA…………………                           
 

    W dniu …………………2019r. Łosicach pomiędzy Powiatem Łosickim ul. Narutowicza 
6, 08-200 Łosice NIP: 496 02 49 456 reprezentowanym przez Adama Wawryniuka – 
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, na 

podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Łosickiego Nr 33/2019 z dnia 10 kwietnia 2019r., 
zwanym dalej „Zamawiającym”,                                                                                             

a  ……………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

P. ………………………………………….. 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik zapytania ofertowego rozstrzygniętego               

w dniu …………… przeprowadzonego 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:  
„Koszenia traw i chwastów w pasach drogowych dróg powiatowych administrowanych 
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach” własnym sprzętem, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia, specyfikacją techniczną i  złożoną ofertą. 

Szacunkowa ilość koszenia wynosi: 242,00 km 

§ 2 

Usługi niniejszej umowy świadczone będą przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym                     

z Zamawiającym od dnia podpisania umowy do dnia 11.10.2019r.  
 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z ceną 

ryczałtową Wykonawcy na kwotę: ………………………… zł brutto, (słownie: 

……..…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….)  

w tym podatek VAT stawka (……… %). 

Dojazd do wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca usług na koszt Wykonawcy.              
 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości  kwoty zamówienia 

określonej w § 3, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.  
 

§ 4 

Nadzór nad decyzjami o podjęciu i odwołaniu Wykonawcy z pracy sprawować będzie:  

P. Małgorzata Stefanowicz -  Kierownik Działu Technicznego i Zamówień Publicznych 

 

 

§ 5 
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1. Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o gotowości wykonanych robót do 

odbioru. 

2. Zamawiający przystąpi do odbioru w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu, 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

3. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokółu 

odbioru. 

4. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca usunie je na własny koszt                      

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

§ 6 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy rozliczane będzie po 

zakończeniu całości zakresu zamówienia w oparciu o protokół odbioru robót. 

2. Wynagrodzenie za usługi, o których mowa w ust. 1 stanowić będzie cena ryczałtowa 

podana w ofercie Wykonawcy. 

§ 7 

1. Zamawiający wypłaci należne kwoty na konto bankowe Wykonawcy podane na rachunku 

lub fakturze w terminie 30 dni licząc od daty przedłożenia przez Wykonawcę ww. 

dokumentów księgowych.  

2. Należności będą regulowane w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto  

bankowe  Wykonawcy w banku: …………………… nr rachunku ………………………… 

2. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający płaci Wykonawcy karę wg obowiązujących 

zasad przy nieterminowych płatnościach. 

Fakturę należy wystawić wg wzoru:  
Nabywca: Powiat Łosicki ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, NIP 496 02 49 456  
Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice  

 

§ 8                            

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

Zamawiającego.  

2. Za bezpieczeństwo robót na drodze i związane z tym straty osób trzecich odpowiedzialny 

jest Wykonawca. 

        § 9 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym 

dla każdej ze stron. 

 

 

    ZAMAWIAJĄCY:                                                            WYKONAWCA:    

    .....................................                                                        ...................................                                                          

 

Kontrasygnata Głównego Księgowego: 

 

………………………………………. 


