
 

U M O W A   Nr …………………… 
 
Zawarta w  dniu … …grudnia  2017 r. w Sanoku  pomiędzy:  

Powiatem Sanockim  ul. Rynek 1 , 38-500 Sanok  NIP 687-17-86-679 - Powiatowym Zarządem 
Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 , zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, który 
reprezentuje: 

Wojciech Naparła-Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku , na podstawie pełnomocnictwa 
Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia  15 marca 2016r Uchwała Nr 68/2016 
przy kontrasygnacie Pani Janiny Groń–  Głównego Księgowego Powiatowego Zarządu Dróg  
w Sanoku 
a  ………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 1.   ..................................................................................................................... 
 2.   ..................................................................................................................... 
 
 
 
 
po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego ( zgodnie z art. 4 pkt. 8)   
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 
 z późn. zm.) została zawarta umowao następującej treści: 
 
 
 
 

§ 1 
 
 

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi na całorocznego 
opróżniania koszy ulicznych w ilości 48 szt. zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych będą-
cych w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  w granicach administracyjnych mia-
sta Sanoka zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, oraz ofertą Wykonawcy  
z dnia 18 grudnia 2014 r. stanowiącej   integralną część niniejszej umowy z wyłączeniem koszy 
znajdujących się w obrębie   przystanków komunikacji publicznej. 
  
2. Opróżnianie koszy winno się odbywać trzy razy w tygodniu w dniach określonych Uchwałą    

Rady Miasta Sanoka 
3. Właścicielem odpadów będzie Wykonawca, na którym ciąży obowiązek zagospodarowania    

wytworzonych odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                      
( Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm. ). 

4. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające 
realizację umowy. 

 
 

§ 2 

 

 
Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenia, umiejętności, potencjał ekonomiczny i techniczny 
potrzebny do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać ją                
z należytą starannością. 
 



§ 3 

 
1.  Wypłata wynagrodzenia  będzie dokonywana na podstawie faktur  
      wystawianych na Powiat Sanocki ul. Rynek 1 , 38-500 Sanok NIP 687-17-86-679  ,   
      odbiorcą faktury i płatnikiem będzie Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ,ul. Witkiewicza  
      8 , 38-500 Sanok  do dnia 5-go nastepnego miesiąca   

 
    2. cena netto za wykonanie usługi w okresie jednego miesiąca wynosi : …………….. zł. 
        słownie złotych: …………………………………… 
       cena brutto za wykonanie usługi w okresie jednego miesiąca wynosi: ……………. zł. 
       słownie złotych: ………………………………….. 
    3. Zapłata przez Zamawiającego nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie    
        30  dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 

 
 
 

§ 4 

 
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, strony zobowiązane są do zapłaty 

kar umownych zgodnie z ust. 2. 
2. Ustala się kary umowne w następujących wysokościach: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a. w wysokości 10% od ustalonego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za 

niewykonanie usługi w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, 
b. w wysokości 10% ustalonego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, w     

przypadku odstąpienia od umowy w skutek okoliczności, za które Zamawiający nie        
odpowiada, 

3. Strony umowy zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 
jeżeli powstała szkoda będzie wyższa niż kwota kary umownej. 

 
§ 5 

 
Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od 01-01-2018 r do 31-12-2018 r. 

§ 6 
 
Zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§7 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
 

§8 

 
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd wła-
ściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§9 

 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egz. po 1 egz. dla każdej ze stron . 
 
Zamawiający  Wykonawca 


