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UMOWA  Nr 1.25.KMB.2018 
 

 
        W dniu ………………………….. 2018r. w Łosicach, pomiędzy Powiatem Łosickim 

ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice NIP: 496 02 49 456 reprezentowanym przez Marka 

Fedorowicza – p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 

Łosice, na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Łosickiego Nr 203/18 z dnia 26 września 2018r., 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a ………………………………………………………………………………..……………………, 

zwanym  dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

P…………………………… - ………………………………….. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Niniejszą umowę zawarto 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 wykonania : 

„Recyklingu materiałów rozbiórkowych - kruszenie gruzu betonowego wraz z załadunkiem  

materiału znajdującego się na terenie Bazy Materiałowo-Sprzętowej  w Łosicach”    

Zakres usług obejmuje: 

  - kruszenie gruzu betonowego wraz z załadunkiem materiału znajdującego się  

na terenie Bazy Materiałowo - Sprzętowej  w Łosicach  w ilości szacunkowej około 1200 Mg.       

Dokładany, ostateczny obmiar ilości skruszonego gruzu zostanie obliczona po usłudze                            

i   protokolarnym jej odbiorze na podstawie wskazań licznika wagi w kruszarce lub obmiaru 

skruszonego materiału.  

§ 2 

Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia  w terminie od dnia podpisania 

umowy do dnia 07 grudnia 2018r. 

 

§ 3 

Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1  niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie w kwocie szacunkowej :  

Wartość brutto: …………………….. złotych, (słownie: ……………………………………………),  

w tym podatek VAT (23%), co stanowi kwotę: ………………………. zł, (słownie:…………... 

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

Obliczonej  na podstawie: 

Ceny jednostkowej brutto: ……………… zł/Mg, (słownie:………………………….…………),   
w tym podatek VAT stawka 23 % 

Dokładana, ostateczna wartość niniejszego zamówienia zostanie obliczona po usłudze                            

i   protokolarnym jej odbiorze na podstawie wskazań licznika wagi w kruszarce lub obmiaru 

skruszonego materiału.  
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§ 4 

 

1. Należność zostanie uregulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy………………… 

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

2. Termin płatności faktury ustala się na 30 dni licząc od daty jej otrzymania przez Zamawiającego, 

wystawienia po protokolarnym odbiorze usługi na podstawie wskazań licznika wagi w kruszarce lub 

obmiaru skruszonego materiału.  

3. Za zwłokę w zapłacie rachunku Zamawiający płaci Wykonawcy karę w/g zasad obowiązujących  

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 

 

Fakturę należy przesłać na adres Odbiorcy: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice. 

 

§ 5 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 

do zapłacenia kar umownych z tytułu: 

a) zwłoki w wykonaniu zamówienia - w wysokości 1% wartości umownej netto za każdy dzień 

zwłoki, 

b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% wartości umownej netto, 

c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 20 % 

wartości umownej netto. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych z tytułu: 

a) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 

wartości umownej netto 

b) zwłoki w zapłacie faktury wg ustawowych odsetek. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczanych kar  na podstawie 

niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie 

realizacji zamówienia. 

§ 6 

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o gotowości wykonanych robót do odbioru 

ostatecznego. 

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

odbioru. 

§ 7 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony. Zmiany nie mogą dotyczyć ceny umownej. 

 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
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§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA:                                       

          

                                                                               

 

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

 

 

Kontrasygnata Głównego Księgowego:      

 

 

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

                                        


