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UMOWA Nr 1.12.MP.2021 
 

zawarta w dniu ………….. 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 2020r., zwanym         

w dalszej części umowy „Zamawiającym”,  

a 

…………………………………………………………………………………………………., 

NIP …………………………, reprezentowanym przez:  

1. P. ……………………- ……………, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,                  

o następującej treści:  

Umowa została zawarta z uwzględnieniem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 2019 ze zm.) oraz w oparciu o §3 

Regulaminu udzielania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach zamówień publicznych na 

dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł (netto), 

stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 6/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych                    

w Łosicach z dnia 19.02.2021r. 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa: „Mechanicznego odnowienia oznakowania 

poziomego cienkowarstwowego na drogach powiatowych, utrzymywanych przez Zarząd 

Dróg Powiatowych  w Łosicach”.   

§ 2 

1. Szacunkowa ilość do odnowienia oznakowania poziomego wynosi 2 000 m2. Dokładana, 

ostateczna ilość odnowionego oznakowania zostanie obliczona na podstawie obmiaru po 

usłudze i protokolarnym odbiorze. Całość robót drogowych należy wykonać zgodnie                         

z obowiązującymi normami.  

2. Przy wykonywaniu robót drogowych należy stosować wyroby i materiały budowlane 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.). 

 

 

§ 3 

Ustala się następujący termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do dnia                   

13 sierpnia 2021r. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie Zamawiającego o gotowości do 

odbioru.  

2. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 5 dni od daty 

otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zawiadamiając o tym Wykonawcę.  

3. Zamawiający dokonuje odbioru robót poprzez ich ocenę jakościową i ilościową na podstawie 

przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów z pomiaru.  

4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający ustalenia poczynione                                       

w toku odbioru.  

5. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru nie przygotowania do odbioru ze strony 

Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 strony ustalają nowy termin odbioru, co nie zwalnia 

Wykonawcy z zapłacenia kar umownych za  zwłokę zgodnie z § 6 ust. 1.  
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7. Dzień doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego protokołu odbioru podpisanego przez 

strony stanowi datę odbioru.  

 

§ 5  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania ustala się szacunkową kwotę: 

………….zł brutto (słownie złotych: ……………………..), w tym podatek VAT 23%, co 

stanowi kwotę: ………….. zł. 

2. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym (zestawieniem zbiorczym robót) na 

podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych robót, wg ceny jednostkowej:…….. zł 

brutto za jednostkę obmiarową (1 metr2). 

3. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy na podstawie faktury, w oparciu o protokół 

odbioru, sporządzony przez przedstawiciela Zamawiającego w obecności Wykonawcy                      

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury na konto bankowe Wykonawcy w banku nr 

rachunku: ………………          

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: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3,                     

08-200 Łosice 

  

§ 6 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 

jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 

a) opóźnienia w wykonaniu zamówienia - w wysokości 5% wartości umownej brutto za każdy 

dzień opóźnienia, 

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

c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 20 % wartości umownej brutto. 

d) opóźnienia w usuwaniu wad w okresie gwarancji w wysokości 5% wartości umownej brutto 

za każdy dzień opóźnienia, 

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

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

wartości umownej brutto 

3. Strony ustalają limit kar umownych w wysokości 20% wartości umownej brutto. 

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. W przypadku gdy kary umowne nie pokryją w całości szkody powstałe na skutek nie 

wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, Zamawiającemu przysługuje 

odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.  

 

§ 7 

1. Zamawiającego w kontaktach z Wykonawcą reprezentuje: ………….., tel. ……………….. 

2. Z ramienia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiedzialna jest: 

………………….., tel. ……….. 
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§ 8 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu oraz oznakowanie robót            

i utrudnień w ruchu związanych z wykonywanymi robotami w obrębie terenu budowy.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez użytkowników drogi, 

wynikłe z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

 

§ 9 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny oznakowania - dokonuje się po upływie okresu gwarancji. Sprawdzeniu 

podlegają cechy oznakowania określone w POD-97 (2). Jeżeli w okresie gwarancji wystąpią 

wady wykonania powodujące, a oznakowanie nie może pełnić założonej funkcji-Wykonawca 

dokona poprawek przed upływem okresu gwarancji. 

Minimalny okres gwarancji dla oznakowania cienkowarstwowego: 12 miesięcy od daty 

odbioru. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają 

formy pisemnej – Aneksu do umowy. 

§ 10 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odnośne przepisy 

kodeksu cywilnego. 

§ 11 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddają pod 

rozstrzygnięcie przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po l dla każdej         

ze stron. 

 

 

 

            ZAMAWIAJĄCY:                                                    WYKONAWCA: 

 

 

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

 

Kontrasygnata Głównego Księgowego: 

 

    ………………………… 
 


