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Załącznik nr 3 
 

UMOWA  Nr …….(wzór) 
 

W dniu …………..………. we Włodawie pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych we Włodawie, 
ul. Lubelska 60 zwanym dalej „Zleceniodawcą” reprezentowanym przez: 
Panią inż. Wiesławę Kadrow – Dyrektora 
a ………………………………………………………………………………. zwanym dalej 
„Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
1. ………………………………………. 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1. 

 
1. Zleceniodawca zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Oznakowanie poziome 

dróg powiatowych”. 
2. Zadanie obejmuje malowanie przejść dla pieszych na terenie m. Włodawa i drogach zamiejskich. 
3. Szczegółową lokalizację i zakres robót określa Załącznik Nr 2. 
4. Oznakowanie poziome należy wykonać mechanicznie farbą białą zgodnie z wymogami zawartymi 

w SST D-07.01.01. 
5. Do wykonania poziomego oznakowania dróg użyte zostaną materiały spełniające wymogi 

określone w SST D-07.01.01. 
 

§ 2.  
 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z należytą starannością prac wymienionych  
w § 1 w terminie do 4 lipca 2014r. 
 

§ 3.  
 

1. Przewidywana ilość powierzchni malowanej – 1 900,33 m2. 
2. Cena jednostkowa za wykonanie 1 m2 powierzchni malowanej  znaków poziomych na jezdni 

wynosi ……………. zł netto.  
3. Cena jednostkowa uwzględnia wszystkie koszty, które łącznie poniesie Wykonawca, aż do 

momentu ostatecznego odbioru robót. 
 

§ 4. 
 

1. Przewidywana wartość umowy wynosi: 
 

• netto   - ………………… zł 
• podatek VAT 23%  - ………………….zł 
• brutto   - ………………….zł 
 

      Słownie: …………………………………………………………………………………………… 
 
2. Rozliczenie robót nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych ilości potwierdzonych w protokóle 

odbioru robót. 
                

§ 5. 
 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia Wykonawca zapłaci następujące kary 
umowne: 
a) 0,2 % wartości umowy netto za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu umowy, 
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b) 10 % wartości umowy netto - za odstąpienie przez Wykonawcę od wykonania umowy, 
c) 0,2 % wartości umowy netto - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości umowy netto za 
odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

3. Zamawiający zaspokoi swoje roszczenia, w pierwszej kolejności poprzez potrącenie  z należności 
Wykonawcy. 

 
§ 6. 

 
1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje w ciągu 30 dni od daty 

wystawienia faktury VAT na konto Wykonawcy  wskazane w fakturze. 
2. W przypadku nieuregulowania należności w terminie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

za zwłokę w wysokości ustawowej. 
 

 § 7. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego    
i pieszego poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót. 

 
§ 8. 

 
Wykonawca robót ponosi skutki finansowe i prawne za ewentualne szkody osób trzecich 
spowodowane prowadzeniem robót w pasie drogowym w związku z: 
1) niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót. 
2) wadami technicznymi wykonanych robót powstałych w okresie gwarancyjnym. 
 

§ 9.  
 

1. Osobami upoważnionymi do nadzoru i kontaktowania się z Wykonawcą w sprawie realizacji 
umowy i odbioru robót są: 
- Kierownik Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów - Pani Teresa Dulak  tel. 082/57 21 681,            

tel. kom. 691 516 600 
- Kierownik Obwodu Drogowego Nr 1 - Pan Jerzy Winniczuk tel. 082/57 21 116, 

tel. kom. – 603 962 395 
2. Koordynatorem robót z ramienia Wykonawcy będzie:  

-   ………………………………………………………..  
 

§ 10. 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane oznakowanie na okres  
12 miesięcy od daty odbioru ostatecznego robót. 

2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad w wykonanych robotach – Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać na swój koszt odpowiednie roboty poprawkowe, niezwłocznie po 
otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o wystąpieniu wad. 

 
 

§ 11. 
 

Zlecenie przez Wykonawcę osobom trzecim wykonywania usługi objętej umową – lub jej części – 
wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym. 

 
 

§ 12. 
 
Zmiany i uzupełnienia treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej. 
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§ 13. 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odnośne przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§ 14. 

 
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi 
Powszechnemu we Włodawie. 

 
 

§ 15. 
 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których po jednym 
otrzymuje każda ze stron. 
 
 
 
 
 
 
 
           ZAMAWIAJĄCY:                                                         WYKONAWCA:   
 
                                                             


