
Załącznik Nr 3 

UMOWA O DZIEŁO

zawarta w dniu ….....................2019 r. w Kraśniku, pomiędzy: 

Powiatem Kraśnickim,  ul.  Al.  Niepodległości  20,  23-204 Kraśnik,  NIP 715-17-16-935,  Odbiorca usług:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, ul. Szpitalna 2A, 23-204 Kraśnik, zwanym dalej „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:

 ............................................. - Dyrektora ZDP w Kraśniku
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
__________________________, NIP: ______________, KRS ___________, reprezentowanym przez: 
________________________________________, 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Wykonawca oświadcza, że posiada specjalizację w zakresie wyceny wartości pojazdów. 

§ 2 
1. Przedmiotem umowy jest określanie wartości pojazdów usuniętych z dróg w trybie art. 130a ustawy 
Prawo o ruchu drogowym, które na mocy postanowienia sądu stały się własnością Powiatu Kraśnickiego 
wraz z oceną techniczną i dokumentacją fotograficzną. 
2. Wycena pojazdów wraz z określeniem ich stanu technicznego dokonywana będzie na parkingu 
wskazanym przez Zamawiającego. 
3. Zamawiający będzie udzielał Wykonawcy zamówienia cząstkowe w miarę potrzeb Zamawiającego na 
podstawie pisemnego lub telefonicznego zlecenia. 
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy ze szczególną starannością właściwą dla 
zawodowego charakteru tych czynności – w sposób odpowiadający wymogom prawnym i technicznym 
mającym zastosowanie przy tego rodzaju przedmiocie umowy. 

§ 3 
1. Za wycenę jednego pojazdu Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości brutto: 

- rower, motorower - ____________ 
- motocykl - ___________________ 
- pojazd do 3,5 t - _______________ 
- pojazd powyżej 3,5 t - __________. 
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z 
tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją. 
3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zamówienia i przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu 
umowy będzie podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego protokół zdawczo – 
odbiorczy. 
4. Rachunek/faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatny przelewem na konto Wykonawcy 
podane na rachunku w terminie 30 dni od daty jego otrzymania przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy:
_____________________________________________. 
5. Rozliczenie stron nastąpi przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. 
6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 



7. W przypadku zwłoki w regulowaniu należności za wykonanie przedmiotu umowy przez Zamawiającego, 
Wykonawca ma prawo do naliczania ustawowych odsetek, a Zamawiający zobowiązany jest do ich 
zapłacenia. 

§ 4 
1. Wycenę należy sporządzić w 2 egzemplarzach dla każdego pojazdu. 

§ 5 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2019 r. 
2. Wykonawca wykona każdorazowo wycenę pojazdów w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego lub 
telefonicznego zlecenia od Zamawiającego. 
3. W razie niedotrzymania ww. terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn nieleżących po stronie 
Zamawiającego, Wykonawca wypłaci Zamawiającemu odsetki w wysokości 0,5% wartości przedmiotu 
umowy, określonej w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, za każdy dzień 
opóźnienia. 

§ 6 
1. Wykonawca dostarczy osobiście lub prześle wycenę do siedziby Zamawiającego (liczy się data wpływu). 
2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie od Wykonawcy przedmiotu umowy będzie protokół odbioru. 

§ 7 
1. Jeżeli Zamawiający zgłosi uwagi dotyczące wad zawartych w wycenie, Wykonawca usunie je na własny 
koszt w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania informacji o uwagach. 
2. Po bezskutecznym upływie terminu z ust. 1 Zamawiający może od umowy odstąpić, z uwzględnieniem §8
niniejszej umowy. 

§ 8 
1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy kare umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy 
określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego. 
2. Wykonawca wypłaci Zamawiającemu kare umowna w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy 
określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn lezących po 
stronie Wykonawcy. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zachowaniem prawa do żądania kary 
umownej, jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę przekroczy 30 dni. 
4. Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy w wysokości przekraczającej kwoty uzyskanych kar umownych. 

§ 9 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać 
będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu dla 
każdej strony. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


