
Załącznik Nr 3 

 
UMOWA Nr……….  

 
 
W dniu ……………... we Włodawie pomiędzy: Zarządem Dróg Powiatowych we Włodawie,        
ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 
Panią inż. Wiesławę Kadrow – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
a Firmą ....................................................................................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
Pana …………………………………………………… 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego znaków drogowych 
(ostrzegawczych, zakazu, uzupełniających) foliowanych folią odblaskową I generacji na 
podkładzie ocynkowanym, zaginanych podwójnie. Szczegółowy asortyment znaków zawiera 
Załącznik Nr 2. 

2. Znaki, tablice oraz inne elementy oznakowania dróg należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania. (Dz. U. 220 poz. 2181 z 2003r. z późn. zm.)  

 
§ 2 

 
Termin wykonania umowy ustala się do 30 kwietnia 2015r. 
 

§ 3 
 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają na podstawie 

ceny ofertowej na kwotę: 
- netto …………….………zł.  
- VAT 23% ………………zł. 
- brutto …………………...zł. 

      słownie:………………………………………………………………………………………… 
 
2. Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą znaków wraz z ich transportem do 

Zamawiającego tzn. Obwód Drogowy, 22- 200 Włodawa, ul Graniczna 7. 
 

§ 4 
 

1. Należności będą regulowane przelewem na konto Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury 
VAT w oparciu o załączone potwierdzenie dokonania dostawy podpisane przez osobę 
odpowiedzialną ze strony Zamawiającego.  

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. 
3. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT (NIP 565-13-42-508)      

i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego. 
4. Wykonawcy przysługiwać będą ustawowe odsetki z tytułu nieterminowego regulowania 

należności za dostarczone znaki. 
 

§ 5 
 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące 

kary umowne: 



1) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu odstąpienia 
od umowy z przyczyn zależnych tylko od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia 
netto o którym mowa w § 3 umowy. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 
a) za każdy dzień przekroczenia terminu dostawy znaków w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

netto o którym mowa w § 3 umowy. 
b) z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia 

netto o którym mowa w § 3 umowy. 
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o skorzystaniu z prawa odstąpienia od 

umowy. 

§ 6 
 

Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest odpowiedniej jakości i odpowiada 
wymaganiom Zamawiającego. 

§ 7 
 

1. Terminy dostaw znaków należy uzgodnić z Zamawiającym.  
2. Dostawa znaków może odbywać się tylko w godzinach pracy Zamawiającego, tj. 700-1500.  
3. Osoba do kontaktów ze strony Zamawiającego – Pan Rafał Suski  

tel. kom.: 603 962 395.  
4. Osoba do kontaktów ze strony Wykonawcy........................................................................  

 
§ 8 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej 
wyrażonej przez obie strony.  
 

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

 
§ 10 

 
Wynikłe spory będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla Zamawiającego. 
 

§ 11 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony. 

§ 12 
 
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 
 
1. Oferta. 
2. Wykaz znaków 
 
 
 
 
 
            ZAMAWIAJĄCY                                      WYKONAWCA 


