
PZD/ZPU/16/2012 Powiatowy Zarząd Dróg
             w Częstochowie

UMOWA Nr 2222/……/2012 - projekt
z dnia ………….2012 r.

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

§ 1
1. Zamawiający  zamawia  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania:  roboty związane  z  wykonaniem 

oznakowania  poziomego  na  drogach  wojewódzkich  nr  483  w  m.  Cykarzew  Stary,  nr  786  m. 
Mokrzesz,  i  nr  794  w  m.  Lelów  będących  w  utrzymaniu  Powiatowego  Zarządu  Dróg 
w Częstochowie.

2. Roboty zostaną wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  normami oraz na ustalonych  niniejszą 
umową warunkach.

3. Oznakowanie zostanie wykonane zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu.
§ 2

1. Umowa między stronami obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31.05.2012 r.
2. Zamawiający  przekaże  wykonawcy  protokolarnie  teren  objęty  robotami  w  terminie  do  3  dni 

kalendarzowych od daty podpisania niniejszej umowy.
3. Za  termin  zakończenia  robót  uznaje  się  potwierdzenie  wykonania  robót  przez  przedstawiciela 

Zamawiającego po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o wykonaniu 
robót objętych przedmiotem zamówienia.

4. Odbiór robót nastąpi komisyjnie z przedstawicielami Zamawiającego w terminie 21 dni po ich pisemnym 
zgłoszeniu przez przedstawiciela Zamawiającego.

5. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru nienależytego wykonania robót, wykonawca zobowiązany jest 
powtórzyć czynność obejmującą przedmiot umowy najpóźniej w ciągu 3 dni.

6. Zamawiający  w przypadku jakichkolwiek  wątpliwości  dotyczących  jakości  wykonanego oznakowania 
poziomego  zastrzega  sobie  prawo  przeprowadzenia  na  koszt  Wykonawcy  badań  kontrolnych 
obejmujących:

- pomiar widzialności w dzień wg współczynnika luminacji i barwy Qd i pomiar widzialności w nocy 
wg współczynnika odblasku RL ,

- określenie grubości warstwy (pomiar na mokro),
- ocenę zgodności  wymiarów oznakowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie  szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i warunków  ich  umieszczania  na 
drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181).

§ 3
1. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego prowadzić będzie:

a) ODM nr 1 Zbigniew Lewacki, tel. 696-429-870,
b) ODM nr 2 Mirosław Klimas, tel. 696-429-871,

2. Wykonawca wyznacza kierownika robót: ……………………….
3. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego respektowania poleceń Inspektora Nadzoru.

§ 4
1. Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania robót objętych niniejszą umową zabezpieczyć i oznakować 

prowadzone roboty, a także dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 
realizacji zadania, na własne ryzyko i koszt.

2. Wykonawca  ponosi  ryzyko  wynikające  z  prowadzenia  robót  bez  właściwego oznakowania.  Wszelkie 
roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do zarządcy drogi, związane z wykonywaniem robót, będą 
kierowane celem załatwienia do Wykonawcy.

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

ochrony środowiska w czasie wykonywania robót.
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§ 5
1. Szacunkowa wartość zamówienia określonego w  § 1 niniejszej umowy strony ustalają w wysokości  : 

…………… zł. brutto (słownie: …………………………………………………………/100), 
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na konto Wykonawcy (wskazane na fakturze) w terminie do 60 dni od 

daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę wraz z dołączonymi dokumentami odbiorowymi 
potwierdzony przez kierownika właściwego obwodu (obmiar robót, kosztorys powykonawczy, protokół 
przekazana placu budowy).

3. Ostateczna wartość wynagrodzenia będzie określona na podstawie kosztorysu powykonawczego.
4. W razie nie wypłacenia należności w terminie Wykonawcy od Zamawiającego przysługiwać będą odsetki 

ustawowe.
§ 6

Wykonawca  udziela  24-o  miesięcznej  gwarancji  na  oznakowanie  cienkowarstwowe  i  36-cio  miesięcznej 
gwarancji na oznakowanie grubowarstwowe, która rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze końcowym.

§ 7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

1) za opóźnienie realizacji robót będących przedmiotem umowy oraz opóźnienia w usuwaniu wad – 
w wysokości 0,3 % wartości (brutto) robót określonych w § 1 ust.1 niniejszej umowy za każdy 
dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty oraz usuwania wad,

2) w wysokości  30 % wynagrodzenia umownego (brutto),  o którym mowa w § 5 ust.1 niniejszej 
umowy, za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 
ponosi Wykonawca 

2. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  z  przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego, 
Zamawiający zapłaci karę umowną w wys. 30% wartości umowy (brutto), o której mowa w § 5 ust.1 
niniejszej umowy (wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu niniejszej umowy).

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 
od  umowy w terminie  miesiąca  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  W takim 
przypadku  Wykonawca  może żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu z tytułu  wykonania  części 
umowy. 

4. 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 Cywilnego.

5. Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę kar umownych z wynagrodzenia za wykonywanie przedmiotu 
umowy.

§ 8
W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy  Kodeksu  cywilnego,  Prawo 
budowlane, Polskie normy i normy branżowe.

§ 9
1. Niedopuszczalne  są  takie  zmiany  postanowień  zawartej  umowy oraz  wprowadzanie  do  niej  nowych 

postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.
2. Zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  kodeksu 

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

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.

§ 11
Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy.

      ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:


