
Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 130 000 

złotych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019  r. - Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 

 

UMOWA NR …………/2021 (Wzór) 

 

W dniu ……………………..…….. 2021 r.  w  Ostrołęce  

została zawarta w imieniu Powiatu Ostrołęckiego, NIP 758-23-59-776  

przez mgr inż. Grzegorza Artura Bakułę dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w 

Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  

działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu w Ostrołęce,                                                                                                 

zwanego dalej „Zamawiającym”                                    

 

a ………………… z siedzibą w …………………………………………………………… 

NIP: ……………………….. REGON: ……………………….. 

zarejestrowaną/ym w …………….. 

reprezentowaną/ym przez: 

……………………………….. 

zwaną/ym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”                                                              

umowa o następującej treści: 

§ 1 

Podstawa zawarcia umowy i załączniki 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie publiczne przeprowadzone na 

podstawie art. 2 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, 

2) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym. 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn.:  

DOSTAWA ZNAKÓW DROGOWYCH, TABLIC DROGOWYCH WRAZ Z KOMPLETEM 

OBEJM DO SIEDZIB OBWODÓW DROGOWO – MOSTOWYCH - WIELKOŚĆ 

ŚREDNIA, FOLIA TYPU I 

2. Strony ustalają następujące osoby upoważnione do podejmowania niezbędnych 

czynności w celu realizacji umowy ze strony „Zamawiającego": 

OSOBA: Kontakt: 

Kierownik ODM w Ostrołęce tel. kom. 604 465 905 



Kierownik ODM w Kadzidle  tel. kom. 604 465 906 

Kierownik ODM w Myszyńcu tel. kom. 604 465 903 

§ 3    

Termin realizacji umowy                                                                                   

1. Wszelkie dostawy wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej 

integralną część wykonane zostaną w terminie do dnia 15.12.2021 r. 

§ 4 

Zasady rozliczenia 

Za wykonanie dostawy wynikającej z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej 

integralną część, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z ilości 

dostawy faktycznie wykonanej i odebranej przez Zamawiającego oraz cen 

jednostkowych podanych w formularzu ofertowym. 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie za wykonanie dostawy zgodnie ze złożoną ofertą ustala się w 

wysokości: ……………….…….. PLN brutto   

(słownie brutto: …………………………………….……..) 

2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o 

numerze: ……………………………………… w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT z załączonym 

protokołem odbioru dostawy. 

3. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego, z którego wypłacane są środki. 

4. Zamawiający oświadcza, że faktura winna być wystawiona na: 

Nabywca: Powiat Ostrołęcki, Pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostrołęka,   

NIP 758-23-59-776  

Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka. 

§ 6 

Gwarancja 

1. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji.  

2. Okres gwarancji będzie liczony od daty podpisania protokołu końcowego odbioru 

dostawy. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy:                                                                                                  

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dostawy lub jej części w wysokości  0,02 % 

wynagrodzenia umownego brutto; 

b) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,01 % 

wartości ceny umownej brutto; 



c) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od 

umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego: 

a) za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru ostatecznego dostawy w  

wysokości 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto; 

b) Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy. 

Kary umowne nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, 

o których mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) Zamawiającemu przysługuje prawo do 

odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) w  razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w 

terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od 

daty powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą 

rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy 

prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.). 

4. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 

Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                      WYKONAWCA: 

 

 

 

 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych Wykonawców jest Zarząd Dróg Powiatowych  w Ostrołęce, adres: ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka; 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych 

osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: zdpo-ka@wp.pl; 

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w 

celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy; 

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z 

którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą 

oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych); 

5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 

6) Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została wykonana, 

chyba, że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń. 

2) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych 

będzie brak realizacji umowy; 

4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 

 

mailto:zdpo-ka@wp.pl

