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UMOWA PZD.2222. …… .2016- projekt 

z dnia …………2016r. 

 

zawarta zgodnie z przepisami 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 

…………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: 

……………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§1 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 22.12.2015r. poz. 2164 t.j.), Zamawiający zamawia,                

a Wykonawca będzie wykonywał sukcesywnie przedmiot niniejszej umowy tj.: wykonanie i dostawę 

znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz tablic informacyjnych na drogi 
powiatowe i wojewódzkie w 2016 roku, zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1A dołączonym 

do niniejszej umowy sporządzonym na podstawie oferty wykonawcy oraz ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia. 

§2 
1. Umowa między stronami obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31.12.2016r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia docelowo wg zamówienia na 

Obwody Drogowe Nr 1 w Rudnikach, Nr 2 w Koniecpolu i Nr 3 w Poczesnej. 

3. Dostawa zamówienia zostanie zrealizowana przez Wykonawcę własnym transportem na jego ryzyko 

i koszt w opakowaniu Wykonawcy. 

4. Dostawa nastąpi w terminie: 

 7 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia 

(przesłanego faksem) - w przypadku zamówienia do 20 znaków drogowych pionowych i 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 14 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia 

(przesłanego faksem) - w przypadku zamówienia od 20 do 50 znaków drogowych pionowych 

i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 30 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego pisemnego zamówienia 

(przesłanego faksem) - w przypadku zamówienia powyżej 50 znaków drogowych pionowych 

i urządzeń bezpieczeństwa ruchu  

w dni robocze w godzinach od 7:00 – 15:00. O konkretnym dniu i godzinie realizacji dostawy 

wykonawca zawiadomi przedstawiciela Zamawiającego telefonicznie bądź faksem. 

5. Każda dostawa musi być zgodna z zamówieniem. Ilość, jakość i termin dostawy znaków drogowych 

musi zostać potwierdzona pisemnie przez przedstawicieli ODM 1, 2 i 3. 

6. Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpią okoliczności powodujące zmianę zakresu ilościowego 

robót, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dokonywania koniecznych zmian w tym zakresie. 

§3 

1. Wszystkie rzeczy stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe i pochodzące z 

bieżącej produkcji, a także muszą posiadać aktualny Krajowy Certyfikat Zgodności i Aprobatę 

Techniczną uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem budowlanym „B” nadawanym na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z załącznikiem do Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 

z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. 
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§4 
1. Szacunkowa wartość zamówienia za realizację całości przedmiotu zamówienia wynosi brutto 

……………………zł (słownie: ………………………………./100). 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za każde zafakturowane zlecenie oddzielnie. 

3. Powyższa kwota może ulec zmianie w zależności od możliwości finansowych Zamawiającego. 

4. Wykonawca nie będzie wnosił do Zamawiającego żadnych roszczeń w razie zmniejszenia lub 

zwiększenia zakresu dostaw (wartości zamówienia). 

5. Wzrost wartości całkowitego zamówienia będzie każdorazowo poprzedzony stosownym aneksem. 

6. Faktury będą sprawdzane pod względem zgodności z przedmiotem zamówienia wg wartości 

jednostkowych netto określonych w zał. nr 1A do niniejszej umowy. 

7. Faktury należy wystawiać osobno na każde zlecenie i z podziałem na drogi wojewódzkie i 

powiatowe. 

8. Do faktury należy dołączyć kopię potwierdzenia dostawy zgodnie z §2 ust. 5 niniejszej umowy. 

9. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy 

są faktury wystawione nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

wykonano dostawę, tj. od daty odbioru wykonanej części przedmiotu umowy, płatne do 

maksymalnie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury dostawy przedmiotu 

zamówienia. 

10. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przez 

Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

11. W przypadku nieuregulowania należności w terminie podanym w ust. 4 przez Zamawiającego, 

Wykonawcy przysługuje prawo do żądania zapłaty ustawowych odsetek z tytułu zwłoki. 

12. Jeżeli wartości jednostkowe netto na fakturach będą odmienne niż przedstawione w załączniku nr 

1A (zgodnie z ofertą) stanowiącym integralną część niniejszej umowy Zamawiający zwróci fakturę 

w celu dokonania korekty. 

§ 5 
Wykonawca udziela ……(min. 60 – max 84) miesięcznej gwarancji na przedmiot dostawy od daty odbioru 

przedmiotu umowy. 

§6 
1. Jeżeli w toku czynności odbioru dostawy, zostaną stwierdzone jej wady fizyczne lub przedmiot 

dostawy nie będzie spełniał parametrów wykazanych w załączniku nr 1A do umowy, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

- odmowa odbioru dostawy, 

- określenie nowego terminu dostawy, 

2. Zamawiający w razie stwierdzenia wad w poszczególnych egzemplarzach przedmiotu umowy 

zobowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy stosownej reklamacji w formie pisemnej najpóźniej 

w ciągu 3 dni od daty dostawy. 

3. Ewentualne wady przedmiotu umowy usuwane będą niezwłocznie przez Wykonawcę, najpóźniej     

w ciągu 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

4. Strony ustalają, że w przypadku, o którym mowa w ust. 1, z czynności dostawy sporządzony 

zostanie protokół podpisany przez strony umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać zapłaty jedynie za część umowy 

wykonanej do daty odstąpienia od umowy. 

6. 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 § 4 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

b) zwłoki w wykonaniu zamówienia Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 0,2 % wartości brutto każdego zamówienie za każdy dzień zwłoki, 

a jeżeli okres zwłoki przekroczy 5 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy. 

c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której 

mowa w §4 ust 4 umowy za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 50% 

wynagrodzenia wskazanego w §4 ust 1 umowy, 

d) nie przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości 
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(brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §4 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, 

jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia wskazanego w §4 ust 1 umowy. 

§ 7 
1. Do wzajemnego współdziałania przy dostarczaniu przedmiotu niniejszej umowy, ze strony 

Zamawiającego, wyznacza się: 

a) Na Obwodzie Drogowym Nr 1 w Rudnikach – Kierownika Obwodu Drogowego Pana Zbigniewa 

LEWACKIEGO lub majstra Ryszarda Kędrę, tel. +48/696-429-870, (34) 327-95-90, 

b) Na Obwodzie Drogowym Nr 2 w Koniecpolu – Kierownika Obwodu Drogowego Pana Mirosława 

KLIMASA lub majstra Waldemara Bieńka, tel. +48/696-429-871, (34) 355-16-14, 

c) Na Obwodzie Drogowym Nr 3 w Poczesnej – Kierownika Obwodu Drogowego Pana  Leonarda 

PAWELCA lub Majstra Sławomira Orłowskiego, tel. +48/696-429-872, (34) 327-40-66, 

reprezentujących Zamawiającego. 

Osoby te nie są wyznaczone do zawierania zobowiązań finansowych. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktu przy realizacji niniejszej umowy z Zamawiającym jest 

……………………………. 

§ 8 

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

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wykona wszystkie roboty 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. 

§ 9 

1 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.  

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. 
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§ 10 

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo 

Zamawiającego. 

§ 11 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 


