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UMOWA nr PZD.2222.….2015
z dnia …….2015 r.

zawarta zgodnie z art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych, pomiędzy
Powiatowym Zarządem Dróg, z siedzibą w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, który reprezentuje:
Dyrektor -          Bożena Zalewska,
przy współudziale:
Główny Księgowy -         mgr Teresa Świąć.
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………
którą reprezentują:
……………………………
zwanym dalej Wykonawcą.

§1
1. Zamawiający  zamawia  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania:  Ręczne  i  mechaniczne  pozimowe 

zamiatanie  jezdni  dróg wojewódzkich  i  powiatowych utrzymywanych przez  Powiatowy Zarząd 
Dróg w Częstochowie – wg załącznika nr 1.

2. Wykonawca użyje do wykonania robót sprzętu - wg zał. nr 4 do zaproszenia.
3. Zakres przedmiotu umowy wyszczególniony został w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§2
1. Rozpoczęcie robót nastąpi z dniem podpisania niniejszej umowy i roboty te będą wykonywane zgodnie z 

zakresem: do 30.04.2015 r.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren objęty przedmiotem zamówienia do 4 dni od daty 

podpisania niniejszej umowy.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wykonaniu prac objętych przedmiotem zamówienia pisemnie.
4. Za termin zakończenia robót uznaje się termin zakończenia prac wraz z potwierdzeniem wykonania prac 

przez przedstawiciela Zamawiającego przez zgłoszenie prac do odbioru.
5. Odbiór  prac  nastąpi  komisyjnie  z  przedstawicielami  Zamawiającego  w  terminie  21  dni  od  daty 

otrzymania pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu robót, uporządkowaniu terenu robót.
6. Wykonawca  zobowiązany  jest  zgłosić  Zamawiającemu  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  oraz 

dostarczyć  w  nie  przekraczającym  terminie  5  dni  od  daty  zgłoszenia  wykonanych  robót  kompletne 
dokumenty  odbiorowe  zawierający:  obmiar  robót,  z  datą,  ilościami  i  jakością  potwierdzoną  przez 
kierownika właściwego obwodu drogowego.

7. W  odbiorze  robót  uczestniczą  przedstawiciele  Zamawiającego  i  Wykonawcy.  O  terminie  odbioru 
Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę co najmniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia 
czynności odbioru, pod warunkiem wcześniejszego złożenia Zamawiającemu kompletnych dokumentów 
odbiorowych.

8. Protokół odbioru prac sporządza Zamawiający i doręcza go Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.
9. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wad nadających się do usunięcia, Zamawiający 

może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
10. W  razie  stwierdzenia  w  toku  czynności  odbioru  istnienia  wad  nie  nadających  się  do  usunięcia, 

Zamawiający może:
a. jeżeli  wady  nie  uniemożliwiają  użytkowania  przedmiotu  umowy zgodnie  z  przeznaczeniem  - 

obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio o wartość wadliwego przedmiotu umowy,
b. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy - żądać od Wykonawcy wykonania 

przedmiotu umowy po raz  drugi,  na  koszt  Wykonawcy,  zachowując  prawo domagania  się  od 
Wykonawcy naprawienia szkody.

11. O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty jej 
ujawnienia.

12. Istnienie wady winno być stwierdzone protokolarnie.  O dacie i  miejscu oględzin w celu stwierdzenia 
wady  Zamawiający  zawiadamia  Wykonawcę  co  najmniej  na  7  dni  przed  wyznaczonym  terminem 
oględzin. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności oględzin. Termin usunięcia wad wyznacza 
Zamawiający uwzględniając techniczne możliwości usunięcia wad w wyznaczonym terminie.

13. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt lub wykonania przedmiotu umowy po raz 
drugi w przypadku określonym w ust. 6 pkt 2 bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

14. Wykonawca:
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1. zapewni prowadzenie robót z zachowaniem ciągłości ruchu kołowego i pieszego,
2. jest  zobowiązany  na  czas  trwania  robót  objętych  niniejszą  umową  zabezpieczyć,  wykonać  i 

utrzymać na swój koszt oznakowanie terenu, strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się 
na terenie robót.

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

16. Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji zamówienia podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu 
ochrony środowiska w czasie wykonywania robót.

§3
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: ………………… zł brutto (słownie: 

………………………………………………………………/100).
a) cena ryczałtowa brutto za wykonanie prac objętych przedmiotem umowy na drogach powiatowych 

wynosi: ………… zł. brutto (słownie: .………………………/100) 
b) cena ryczałtowa brutto za wykonanie prac objętych przedmiotem umowy na drogach wojewódzkich 

wynosi: …………… brutto (słownie: ……………………………/100)
2. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy są dwie 

faktury,  płatne  na  konto Wykonawcy w terminie  30 dni  od daty otrzymania  obydwóch  faktur  przez 
Zamawiającego.

3. Podstawą  wystawienia  pierwszej  faktury  z  wartością  wykazaną  w  pkt.  1,  lit.  a,
tj.:  ……………………  zł.  brutto  (słownie:  ……………………………………………00/100)  będzie 
obustronnie  podpisany  protokół  odbiorczy  za  prace  stanowiące  przedmiot  umowy  na  drogach 
powiatowych.

4. Podstawą wystawienia drugiej faktury z wartością wykazaną w pkt. 1, lit. b, tj.:……………………… zł. 
brutto (słownie: ………………………………………… 00/100) będzie obustronnie podpisany protokół 
zdawczo-odbiorczy za prace stanowiące przedmiot umowy na drogach wojewódzkich.

5. Wykonawca  wystawi  faktury  nie  później  niż  15.  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  w  którym 
wykonano usługę, tj. po podpisaniu przez strony umowy protokołów odbioru końcowego bez zastrzeżeń 
(drogi powiatowe i wojewódzkie odpowiednio).

6. W razie nie wypłacenia należności w terminie Wykonawcy od Zamawiającego przysługiwać będą odsetki 
ustawowe.

§4
1. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy:

1) Zamawiający wyznacza: Lidię Rozpondek, tel. (034) 3229-217 – drogi wojewódzkie.
2) Zamawiający wyznacza: Adama Jesionka, tel. (034) 3229-224 – drogi powiatowe.
3) Na Obwodzie Drogowym Nr 1 w Rudnikach – Zbigniew LEWACKI,
4) Na Obwodzie Drogowym Nr 2 w Koniecpolu – Mirosław KLIMAS,
5) Na Obwodzie Drogowym Nr 3 w Poczesnej – Sławomir ORŁOWSKI.

2. Wykonawca wyznacza: 
…………………………, tel.…………………….

§6
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 3 

ust. 1 niniejszej umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn,  za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:
a) odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które  odpowiedzialność  ponosi 

Wykonawca w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości umowy brutto określonej w 

§ 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. 
c) 0,3 % wynagrodzenia (brutto) określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w 

usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  przedmiotu  zamówienia,  liczonej  od  dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, przewidzianego w § 2 ust.12 niniejszej umowy,

d) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §3 ust 
1 umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia wskazanego w §3 
ust 1 umowy,

e) nie  przedłożenia  zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o 
podwykonawstwo  lub  dalsze  podwykonawstwo  oraz  jej  zmiany,  w  wysokości  0,5%  wartości 

2



PZD.ZPU.8.2015

(brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §3 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak 
nie więcej niż 50% wynagrodzenia wskazanego w §3 ust 1 umowy.

3. W  przypadku  gdy  szkoda  spowodowana  niewykonaniem  lub  nienależytym  wykonaniem  obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może 
niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać zapłaty jedynie za część umowy wykonanej 
do daty odstąpienia od umowy.

§7
1. Prace  objęte  przedmiotem  zamówienia  mogą  być  powierzone  podwykonawcom  na  zasadach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i niniejszej umowy.
2. Wykonawca wykona wszystkie prace koordynując je jako Główny Wykonawca, natomiast realizację 

części  przedmiotu  zamówienia  w zakresie…………………………………………obejmie 
podwykonawca –……………………………………..

3. Za  działania  i  zaniedbania  podwykonawców,  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  jak  za 
postępowanie własne.

4. Jeżeli  zmiana,  dodanie  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany 
wykazać  zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  podwykonawca  lub  wykonawca  samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zamawiającemu, w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty 
podpisania,  kopii  umowy  o  podwykonawstwo  lub  dalsze  podwykonawstwo  poświadczonej  za 
zgodność z oryginałem, oraz ich zmian, w przypadku zmiany lub dodania podwykonawcy w trakcie 
realizacji  zamówienia  publicznego.  W  przypadku  zawarcia  umowy  o  podwykonawstwo, 
podwykonawcy  z  dalszym  podwykonawcą,  oraz  ich  zmian,  umowę  dostarcza  Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  wykonawcy  na  zawarcie  umowy  o  podwykonawstwo  o  treści 
zgodnej z projektem umowy o dalsze podwykonawstwo.

6. Wykonawca  zapłaci  podwykonawcy  i  dalszym  podwykonawcom  całość  należnej  im  kwoty  (z 
wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  za  wykonanie  całości  przedmiotowego  zamówienia 
wskazanego w ofercie) za wykonaną pracę objętą przedmiotowym postępowaniem. 

7. Termin zapłaty przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcom lub podwykonawcy na rzecz dalszym 
podwykonawcom ma wynosić do 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury.

8. Przed wypłaceniem wykonawcy należnego wynagrodzenia po wykonaniu przedmiotu zamówienia 
Wykonawca musi przedstawić dowody potwierdzające zapłatę wszystkich zobowiązań finansowych 
względem podwykonawcy, a podwykonawca względem dalszego podwykonawcy.

§8
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy. 
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 3 jest nieważna.
3. Niedopuszczalne  są  takie  zmiany postanowień  zawartej  umowy oraz  wprowadzanie  do  niej  nowych 

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

cywilnego z uwzględnieniem odrębności przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
§9

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

§10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy i po dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA
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