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WZÓR

UMOWA…………………               

    W dniu …………………2012r. w Łosicach pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych
w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, zwanym dalej „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
P. 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 przeprowadzonego
w dniu ………….2012r. na podstawie  Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektora Zarządu Dróg
Powiatowych  w Łosicach z dnia 04.01.2010r. w sprawie Regulaminu postępowania przy
udzielaniu zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej
równowartości kwoty 14 000 EURO (netto).

§ 1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do:

„Wynajmu sprz ętu przy bieżącym utrzymaniu dróg administrowanych
 przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach”

w zakresie Części ........... - Zadanie Nr  ………….. , zgodnie ze złożoną ofertą

§ 2
Usługi niniejszej umowy świadczone będą przez Wykonawcę (dla Zadania Nr 1 i Zadania
Nr 2): od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012r. lub wykorzystania wartości
umowy.

Usługi niniejszej umowy świadczone będą przez Wykonawcę (dla Zadania Nr 3): od dnia
01.06.2012r. do dnia 01.10.2012r. lub wykorzystania wartości umowy.

§ 3
Dla realizacji prac przy bieżącym utrzymaniu dróg Wykonawca usługi zobowiązuje się
w okresie obowiązywania niniejszej umowy dysponować następującym sprzętem po
następujących cenach jednostkowych :

Część 1 – Zadanie Nr 1
1. Samochód ciężarowy, samowyładowczy o ładowności min. 8  ton – 1 roboczogodzina

- …………………………… złotych brutto,
2. Koparko – ładowarka „OSTRÓWEK” – 1 roboczogodzina - ………………….

złotych brutto,
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3. Ciągnik z przyczepą samowyładowczą o ładowności min. 4 ton- 1 roboczogodzina -
……………. złotych brutto.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z ceną ofertową
Wykonawcy na kwotę……………………………… zł brutto, (słownie: …………………….
………………………………………………………………………………………………….)
w tym podatek VAT stawka (……… %).
Dojazd do pierwszego wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca usług na koszt
Wykonawcy. Pozostałe przejazdy wliczone w pracę sprzętu.

Część  2 – Zadanie Nr 2
          1.  Równiarka – 1 roboczogodzina - …………………….. złotych brutto.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z ceną ofertową
Wykonawcy na kwotę……………………………… zł brutto, (słownie: …………………….
………………………………………………………………………………………………….)
w tym podatek VAT stawka (……… %).
Dojazd do pierwszego wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca usług na koszt
Wykonawcy. Pozostałe przejazdy wliczone w pracę sprzętu.

Część 3 - Zadanie Nr 3
1. Kosiarka bijakowa przeznaczona do koszenia poboczy – koszenie poboczy 1 m2 -
…………… złotych brutto

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z ceną ofertową
Wykonawcy na kwotę……………………………… zł brutto, (słownie: …………………….
………………………………………………………………………………………………….)
w tym podatek VAT stawka (……… %).
Dojazd do wyznaczonego przez Zamawiającego miejsca usług na koszt Wykonawcy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości  kwoty zamówienia
określonej w § 3, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.

§ 4
Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w Łosicach
Nr 63 8038 0007 0010 1185 2000 0010, na konto Wykonawcy w Banku Nr konta
…………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                          

§ 5
Nadzór nad decyzjami o podjęciu i odwołaniu Wykonawcy z pracy sprawować będzie:
P. Szczepan Miroński -  Kierownik Działu Budowy i Utrzymania Dróg

§ 6
1. Do faktur za wykonane usługi Wykonawca załączy karty drogowe potwierdzone przez
Kierownika Budowy i Utrzymania Dróg lub inną upoważnioną osobę o ilości
przepracowanych godzin pracy sprzętu z uwzględnieniem następujących danych:
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a) imię i nazwisko wykonującego usługę,
b) nazwa pojazdu lub sprzętu,
c) data wykonanej usługi,
d) dokładną lokalizację i opis wykonywanej pracy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy rozliczane będzie
częściowo za wykonanie zleconego zakresu usług na drogach uzgodnionych z Zamawiającym
w oparciu o potwierdzone przez Zamawiającego karty drogowe sporządzone na zestawieniu
zbiorczym załączonym do faktury.
3. Wynagrodzenie za usługi, o których mowa w ust.2 stanowić będzie wynik iloczynu ilości
faktycznie wykonanych i potwierdzonych usług i ceny jednostkowej podanej w ofercie
Wykonawcy.

§ 7
1. Zamawiający wypłaci należne kwoty na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni
licząc od daty przedłożenia przez Wykonawcę faktury.
2. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający płaci Wykonawcy karę wg obowiązujących
zasad przy nieterminowych płatnościach.

§ 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
Strony ustalają, że umowa może ulec rozwiązaniu na skutek wypowiedzenia jednej ze stron,
z tym, że minimalny czas wypowiedzenia ustala się na okres 14 dni.

        § 10
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy od chwili powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne mu z tytułu
wykonania części umowy.

        § 11
Wszelkie zmiany w uzupełnieniu treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony. Zmiany nie mogą dotyczyć ceny umownej robót.

§ 12
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym
dla każdej ze stron.

       ZAMAWIAJĄCY:                                                            WYKONAWCA:

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


