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WZÓR 
UMOWA Nr 1.6.RP.2016               

 
 

              W dniu …………………. w Łosicach pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych 
 w Łosicach, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Pana Leszka Budrewicza  - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, 
a …………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Wykonawcą”,  reprezentowanym przez:  
P. ……………………. - ………………………………………….. 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 
Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik zapytania ofertowego rozstrzygniętego w dniu 
……..… 2016r. 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 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:  
 
     „Remontu przepustu na rzece Toczna w ciągu drogi powiatowej Nr 2032W Olszanka – 

Korczówka – granica województwa (Krzewica) w miejscowości Korczówka” 
 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o  którym mowa w ust. 1 oraz warunki jego wykonania 
określa:  

a). Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, 

b). Przedmiar robót, 

3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz na 
warunkach ustalonych niniejszą umową. 

 

 
§ 2 

Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania 
umowy do dnia 10 czerwca 2016r.  

§ 3 
Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie w kwocie:  
Wartość brutto: ……………. zł, (słownie:…………………………………………………………… ),  
w tym podatek VAT (…..%), co stanowi kwotę: ……….. zł, (słownie: …………………………), 
Wartość netto: ……………... zł, (słownie:…………………………………………………………….). 

 
§ 4 

1. Należność zostanie uregulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w Banku       
nr rachunku: ……………………………………………………………….………………………. 
  
2. Zamawiający wypłaci Wykonawcy należną kwotę po zakończeniu przedmiotu umowy, po 
protokolarnym odbiorze  robót w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez  
Zamawiającego. 
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3. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający płaci Wykonawcy karę wg obowiązujących zasad  
przy nieterminowych płatnościach. 

§ 5 

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

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

3. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
§ 6 

Nadzór nad wykonaniem robót budowanych sprawować będzie: Pan Szczepan Miroński -  
Kierownik Działu Budowy i Utrzymania Dróg 

 
§ 7 

Wykonawca udzieli gwarancji na okres 2 lat, licząc od daty odbioru robót. 
§ 8 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez obie strony. Zmiany nie mogą dotyczyć ceny umownej. 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 
Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  ze stron. 
 
 
 
 
 
                ZAMAWIAJĄCY:                                                        WYKONAWCA: 
 
 
 
     ………………………………….                                 ……………………………………… 
 
 
 
     Kontrasygnata Głównego Księgowego: 
 
 
 
    ………………………………………….. 
 
 
 

           
                                    


