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UMOWA Nr 2222/……/2011 projekt
z dnia ............ 2011 r.

zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawą Prawo zamówień publicznych pomiędzy
Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, który reprezentują:
P. o. Dyrektor -          Bożena Zalewska,
przy udziale:
Głównej Księgowej -         mgr Teresy Świąć.
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………
reprezentowanym przez: ………………………
zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na sukcesywnym ustawianiu, re-

moncie i wymianie barier energochłonnych na drogach wojewódzkich i powiatowych będących 
w utrzymaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie. 

2. Zakres przedmiotu umowy wyszczególniony został w załączniku nr 1A do niniejszej umowy.
§ 2

1. Przedmiot umowy określony w §1 zostanie wykonany w oparciu o złożoną ofertą,  instrukcje, oraz 
OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE nr  D - 07.05.02 „REMONT  BARIER  OCHRON-
NYCH  STALOWYCH” – stanowiące Załącznik Nr 2 niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym w niniej-
szej umowie oraz zgodnie z:
1) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,
2) wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,
3) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,
4) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

§ 3
1. Umowa między stronami obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31.12.2011 r.
2. Wykonywanie  przedmiotu  zamówienia  odbywać się  będzie  sukcesywnie  wg zleceń  (przesłanych 

faksem, za potwierdzeniem telefonicznym odbioru faksu), w których szczegółowo zostanie przedsta-
wiony zakres i termin wykonania zlecenia) przez okres trwania umowy.

3. Każdorazowa robota zostanie zrealizowana przez Wykonawcę na jego ryzyko i koszt. 
4. Zamawiający przekaże wykonawcy protokolarnie teren budowy do 3 dni od daty przekazania każdo-

razowego zlecenia.
5. O konkretnym dniu i godzinie realizacji robót wykonawca zawiadomi przedstawiciela Zamawiające-

go telefonicznie bądź faksem na 2 dni przed rozpoczęciem robót.
6. Za termin zakończenia robót uznaje się termin zakończenia robót wraz z uporządkowaniem placu 

budowy, potwierdzone przez Inspektora i zgłoszenie robót do odbioru.
7. Odbiór robót nastąpi komisyjnie z przedstawicielami Zamawiającego w terminie do 21 dni po ich pi-

semnym zgłoszeniu.
8. Odbiór  robót nastąpi  na podstawie  protokołów odbiorów częściowych podpisanych  przez strony 

umowy.
9. Ujawnione wady lub usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy wstrzymują podpisanie 

protokołu odbioru.
10. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 3 dni od daty powiadomienia Wy-

konawcy o ich powstaniu.
§ 4

1. Wykonawca użyje do wykonania w/w robót własnych narzędzi i materiałów.
2. Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania robót objętych niniejszą umową zabezpieczyć i wy-

konać i utrzymać na swój koszt oznakowanie terenu, strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdują-
cych się na terenie budowy.
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3. Wykonawca zobowiązany jest do wykorzystania i zabudowy tylko materiałów fabrycznie nowych i 
pochodzących z bieżącej produkcji, a także posiadających aktualny Krajowy Certyfikat Zgodności i 
Aprobatę Techniczną uprawniających do oznaczenia wyrobu znakiem budowlanym „B” nadawanym 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposobów de-
klarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

4. Wykonawca zobowiązany jest do  wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem do 
Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 2003r. nr 220, poz. 2181 „Szczegółowe warunki tech-
niczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki 
ich umieszczania na drogach.

5. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez właściwego oznakowania. Wszel-
kie roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do zarządcy drogi, związane z wykonywaniem ro-
bót, będą kierowane celem załatwienia do Wykonawcy.

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót z chwilą jego przekazania. 
7. Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji zamówienia podjąć wszelkie niezbędne kroki w 

celu ochrony środowiska w czasie wykonywania robót.
§ 5

1. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będą 
Inspektorzy Nadzoru na terenie:
1) Obwodu Drogowego Nr 1 w Rudnikach - Kierownik Zbigniew Lewacki, tel.:+48/696 429 

870, (034) 327 95 90.
2) Obwodu Drogowego Nr 2 w Koniecpolu - Kierownik Mirosław Klimas,  tel.:+48/696 429 

871, (034) 355 16 14.
3) Obwodu Drogowego Nr 3 w Poczesnej – Majster Sławomir Orłowski, tel.:+48/696 429 872, 

(034) 327 40 66.
2. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Wykonawcy prowadzić będzie 

Kierownik Robót – ……………………
3. Inspektorzy Nadzoru zobowiązani są do kontrolowania jakości i ilości całości robót, które są nie-

zbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Inspektorzy Nadzoru są zobowiązani do sprawdzania wykonanych robót i powiadamiania o wykry-

tych wadach.
5. Wykonawca i osoby działające w ich imieniu zobowiązani są współpracować z inspektorami nadzo-

ru oraz stosować się do ich poleceń i instrukcji dotyczących wykonywanych robót jeżeli  są one 
zgodne z prawem.
Osoby te nie mają prawa do podejmowania zobowiązań finansowych związanych z niniejszą umo-
wą.

§ 6
1. Szacunkowa  wartość  zamówienia  za  realizację  całości  przedmiotu  zamówienia  wynosi  brutto 

……………………zł (słownie: ………………………………./100), w tym:
1) na  drogach  wojewódzkich:  ……………zł.  brutto  (słownie:.

……………………………………………………………………………/100),
2) na  drogach  powiatowych:  ……………zł.  brutto  (słownie:.

……………………………………………………………………………/100),
2. Wykonawcy przysługuje  wynagrodzenie  za  każdą zafakturowaną robotę  oddzielnie,  wg wartości 

jednostkowych (netto) określonych w zał. nr 1A do niniejszej umowy.
3. Wykonawca wystawi faktury oddzielnie na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie.
4. Strony ustalają, że zapłata za realizację każdorazowego zlecenia nastąpi do maksymalnie 60 dni od 

daty otrzymania przez zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę wraz z dołączonymi 
protokołami odbioru.

5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przez Zamawiające-
go przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

6. Kwota określona w § 6 ust. 1 zawiera ponadto wszystkie koszty związane z realizacją zadania nie 
ujęte w przedmiarze robót i specyfikacji istotnych warunków zamówienia a niezbędne do wykonania 
zakresu robót.
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7. Wykonawca wystawi fakturę w ciągu 7 dni od daty podpisania przez strony umowy protokołu od-
bioru bez zastrzeżeń.

8. W przypadku nieuregulowania należności w terminie podanym w ust. 3 przez Zamawiającego, Wy-
konawcy przysługuje prawo do żądania zapłaty ustawowych odsetek z tytułu zwłoki.

9. Jeżeli ceny jednostkowe na fakturach będą odmienne niż przedstawione w załączniku nr 1A (zgod-
nie z ofertą) stanowiącym integralną część niniejszej umowy Zamawiający zwróci fakturę w celu 
dokonania korekty.

§ 7
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania określonego w każdorazowym 

zleceniu, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wykonaniu 
przedmiotu umowy w wys. 0,2% wartości (brutto) każdorazowego zlecenia za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usuwania wad wskazanych przez Zamawiają-
cego, określonego w §3 ust. 10 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania 
dodatkowych kar umownych za zwłokę w usuwaniu wad w wys. 0,2% wartości (brutto) każdorazo-
wego zlecenia za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Za-
mawiający zapłaci karę umowną w wys. 10% wartości umowy (brutto), o której mowa w§ 6 ust.1 ni-
niejszej umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonaw-
ca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umo-
wy o której mowa w §6 ust.1 - wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu niniejszej umowy.

5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązku 
wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona 
może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cy-
wilnego.

§ 8
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… (min.36-cio) miesięcznej gwarancji na przedmiot umo-

wy.
2. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru od Wykonawcy powierzonych mu robót.

§ 9
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy mogą następować tylko i wyłącznie, gdy Zamawiający przewidział możliwość 
dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieni lub w specyfikacji istotnych warunków zamó-
wienia oraz określił warunki takiej zmiany.

2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych 
postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

3. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego z uwzględnieniem odrębności przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy 
Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego i Polskich Norm i norm branżowych.

§ 11
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane polubownie, 
natomiast w przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia wynikły spór zostanie rozpatrzony przez 
sąd powszechny w Częstochowie.

§ 12
Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i je-
den egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca
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