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WZÓR -  UMOWA Nr …………….. 
zawarta w dniu ………….. 2021r.  

 

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 89/2019 z dnia 19 listopada 2019r.,  zwanym dalej 

„Zamawiającym”,  

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

NIP ……………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

P. ……………………….- ………………………………………. 

 

Podstawa zawarcia umowy – wybór najkorzystniejszej oferty z dnia ………………….  na podstawie 

Zarządzenia Nr 6/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach z dnia 19.02.2021r.                          

w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty 

budowlane o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł (netto).  

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na: 
Opracowanie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa (modernizacja) drogi 

powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku od km 18+755 do 
km 19+600, o długości 0,845 km” 
 

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

a). Oferta Wykonawcy, 

b). Zapytanie ofertowe.  

2. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

a. Rozporządzeniami Ministra Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2012r. poz. 462 

z późn. zm.); 

b. Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku                

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430 z późn. zm.);                                                                                      

c. Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.); 

d. W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały                

i urządzenia) dopuszczalne do obrotu i powszechnego stosowania. Wszelkie materiały, 

urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez 

podanie odpowiednich parametrów, cech technicznych i jakościowych przy przestrzeganiu 

Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku powoływania 

się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne 

gotowych produktów oraz gotowe rozwiązania systemowe producentów, Wykonawca ma 

obowiązek określić odpowiednie graniczne parametry, cechy techniczne i jakościowe oraz 

umieścić informację o możliwości zastosowania rozwiązania równoważnego. 
 

3. Dokumentację należy opracować w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF, DWG 

(w wersji nie nowszej niż z 2018r.)  na nośniku CD/DVD. 

 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać określone w § 1 umowy czynności w okresie od podpisania 
umowy do dnia 30.06.2021r.  
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§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że projektantem będzie: …………………. …………………, 
posiadająca/y uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez 

ograniczeń - uprawnienia budowlane nr ewid. ……………….…………. z dnia 
……………………………… lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uznane na 

podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( t.j. Dz.U. z 2018r., 

poz. 2272). 

2. Wykonawca oświadcza, że projektantem będzie: …………………. …………………, 
posiadająca/y uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej - 
uprawnienia budowlane nr ewid. ……………….…………. z dnia 
……………………………… lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje uznane na 

podstawie przepisów Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( t.j. Dz.U. z 2018r., 

poz. 2272). 

3. Wykonawca oświadcza, że osoby wskazana  ust. 1 i 2 należą do samorządu zawodowego                               

i posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

 

§ 3 

1. Za czynności wskazane w §1 Zamawiający zobowiązuję się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie               

w kwocie brutto: ……………………….………….  zł, (słownie: 

…………………………………………………………………………………….…………….),  w tym podatek 
VAT stawka 23%. 
2. Wykonawca/projektant zobowiązany jest do dokonania bez dodatkowej zapłaty uzupełnienia                           

i korekty projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, jeżeli wyniknie taka 

konieczność. 

3.Podstawę do wypłaty stanowić będzie protokół zdawczo - odbiorczy wykonanej dokumentacji 

projektowej, sporządzony w obecności Zamawiającego i Wykonawcy 
4. Zapłata za wykonane i odebrane usługi nastąpi w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. 

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

Wykonawcy w banku: …………………… nr rachunku ………………………… 
6. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy 

wskazany na fakturze. 

7. 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  

Fakturę należy dostarczyć do: Zarządu dróg powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3,                        
08-200 Łosice. 

§ 4 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy 

pisemnej – Aneksu do umowy. 

§ 5 

1. Za niewykonanie lub wykonanie z nienależytą starannością przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 
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a) zwłoki w wykonaniu zamówienia - w wysokości 2,0 % wynagrodzenia brutto, określonego                    

w § 3 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 § 3 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 § 3 ust.1 umowy, 

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

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 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. 

§ 6 

Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 7 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

*- niepotrzebne skreślić 

       

   

 

           ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA: 
 

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

 
 
Kontrasygnata Głównego Księgowego: 
 

…………………………………………….. 


