
Załącznik nr 9 
UMOWA Nr  ..../P/2015  
 

Na zadanie: likwidacja wyrw i wyboi w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na 
terenie powiatu stargardzkiego  
 
zawarta w dniu ................................................... 
pomiędzy : 
 
Zarządem Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 
13/15 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: 
 
mgr inż. Ryszard Hadryś           -   Dyrektor 
a 
.................................................................................. z siedzibą ....................................................., 
zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje: 
 
..........................................           -   .................................... 
 
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwoty  
30 000 EURO została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach Specyfikacji   

Istotnych Warunków Zamówienia, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania  
i Odbioru Robót oraz Oferty Przetargowej z dnia ..................... - likwidację wyrw i wyboi   
w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego tj.: 
Zadanie nr 1 – likwidacja wyrw i wyboi  w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych 

na terenie gminy Dolice, Kobylanka i część gminy Stargard, łączna ilość 
wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 330 ton  lub; 

Zadanie nr 2 – likwidacja wyrw i wyboi  w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych 
na terenie gminy Stara Dąbrowa i część gmin Stargard,  Marianowo, 
Chociwel, łączna ilość wbudowanej mieszanki grysu i emulsji 240 ton  lub; 

Zadanie nr 3 – likwidacja wyrw i wyboi  w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych 
na terenie gminy Chociwel, Ińsko i Marianowo, łączna ilość wbudowanej 
mieszanki grysu i emulsji 180 ton lub; 

Zadanie nr 4 – likwidacja wyrw i wyboi  w nawierzchniach bitumicznych dróg powiatowych 
na terenie gminy Suchań i Dobrzany, łączna ilość wbudowanej mieszanki 
grysu i emulsji 250 ton.   

2.  Wykaz dróg ujętych w w/w zadaniach zawarty jest w załączniku nr 11 do SIWZ.  
 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres prac objętych umową zgodnie ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi oraz przepisami 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Wykonawca jest obowiązany wyposażyć sprzęt w system lokalizacji GPS w ciągu 10 dni od 
dnia podpisania umowy.  

3.  Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może odstąpić od 
umowy, zapis §8 ust. 1, pkt 4) stosuje się odpowiednio.   

4. Wykonawca pod rygorem natychmiastowego odstąpienia od umowy z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy, podaje dane kontaktowe oraz zobowiązuje się do odbioru korespondencji 



przesłanej w formie poczty elektronicznej (e-mail) lub faksu w celu spełnienia wymagań 
Zamawiającego w zakresie czasu reakcji: 
1) adres poczty elektronicznej …………………………. 
2) numer faksu ………………………….. 
3) numer telefonu kontaktowego ………………………….. 

5. Zamawiający będzie wydawał pisemne polecenie wykonania robót, z określeniem zakresu  
i lokalizacji. 

6. Polecenie pisemne może być przekazywane osobiście, albo przesłane faksem lub elektronicznie 
(e-mailem) na adres wskazany w ofercie oraz w ust. 4. 

7. Wykonanie robót nie uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego będą traktowane jako 
roboty nie zlecone i Wykonawca nie będzie mógł rościć sobie prawa do wynagrodzenia za te 
roboty. 

8.  Zamawiający żąda, aby po przystąpieniu do robót w wymaganym czasie reakcji, roboty te były 
realizowane w sposób ciągły, aż do chwili zakończenia zleconego zakresu.  

9.  Ilość wbudowanego materiału każdorazowo określona będzie na podstawie ważenia pojazdów 
na wadze wskazanej przez Zamawiającego oraz przy jego udziale, przed wyjazdem na 
wskazany odcinek robót i przed zjazdem na bazę Wykonawcy.  

10.  Wbudowywane materiały mają posiadać właściwe atesty, świadectwa lub deklaracje. 
 

§ 3 
1. Termin realizacji zamówienia: 

1) rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy 
2) zakończenie  - dla likwidacji wyrw i wyboi po okresie zimowym (do wbudowania 

minimum 90% przewidywanego materiału) – do dnia 31 maja 2016 r. 
                            - dla likwidacji wyrw i wyboi jako przygotowanie przed okresem zimowym    

2016/2017 - do dnia 31 października 2016 r.     
2.  Czas reakcji - …………….. godzin. 
 

§ 4 
1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest: 
       -  Jerzy Harabasz        -   Kierownik Służby Drogowej, 
       -  Jarosław Czenczak  -   Mistrz Robót Drogowych.  
2. Wykonawca obowiązany jest do ustanowienia Kierownika robót, posiadającego stosowne 

doświadczenie w prowadzeniu tego typu robót w pasach dróg publicznych.  
 

§ 5 
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe wskutek    

nieprawidłowego prowadzenia robót lub wadliwego wykonania przedmiotu zamówienia. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, 
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres trwania umowy, na kwotę nie mniejszą 
niż wartość brutto zamówienia podana w ofercie przetargowej. 

           Wobec powyższego zobowiązuje się Wykonawcę do aktualizacji dokumentu, o którym mowa 
wyżej do czasu zakończenia obowiązywania umowy. 

 
§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
będące iloczynem ceny jednostkowej brutto podanej w ofercie przetargowej i ilości jednostek 
obmiarowych wykonanych robót potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego i nie 
może przekroczyć kwoty brutto ……… zł. (słownie: …………………………………..) 

2. Wykonawca wystawi odrębną fakturę dla likwidacji wyrw i wyboi po okresie zimowym oraz 



odrębną fakturę dla likwidacji wyrw i wyboi jako przygotowanie przed okresem zimowym 
2016/2017. 

3. Termin płatności - faktury płatne w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez 
Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru robót zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

 
§7 

1. Zakończenie robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. 
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty 

zgłoszenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. 
3. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują obie strony umowy. 
 

§ 8 
Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 
tytułów: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu robót powierzonych do wykonania w wysokości 0,20 % 
wynagrodzenia umownego brutto podanego w § 6 ust. 1 (cały zakres robót) za każdy dzień 
opóźnienia licząc od terminów określonych w § 3, 

2) za niedotrzymanie deklarowanego przez Wykonawcę w ofercie oraz podanego w §3 ust. 2 
czasu reakcji - 2.000,00 zł. (dwa tysiące zł.) za każdy stwierdzony przypadek; 

3) za niedotrzymanie ciągłości wykonania robót zgodnie z wymogiem określonym  
w §2, ust. 8 – 2.000,00 zł. (dwa tysiące zł.) za każdy stwierdzony przypadek; 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 20.000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy zł.); 

5) nielegalnego wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy i dopuszczenie go do 
wykonywania robót w wysokości 5 000,00 zł. (pięć tysięcy zł.); 

6) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000,00 zł. (jeden tysiąc zł.); 

7) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł. 
(jeden tysiąc zł.); 

8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w wysokości 
1 000,00 zł. (jeden tysiąc zł.); 

9) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o których mowa w §11 ust. 1 
pkt 5) i 6), w wysokości 1 000,00 zł. (jeden tysiąc zł.) za każdy stwierdzony przypadek;  

10) w przypadkach, o których mowa w punkcie 7), 8) i 9) niezależnie od naliczonej kary 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania kwestii podwykonawstwa 
zgodnie z regulacjami zawartymi w §11 pod rygorem odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy 

11) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
1000,00 zł. (jeden tysiąc zł.)  

2. Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie umowne w przypadku, gdy wady przedmiotu 
umowy powodują utracenie części wartości użytkowej, technicznej lub estetycznej - 
proporcjonalnie do utraconej wartości. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia 
za wykonane roboty. 

4. W przypadku uchylania się od odbioru korespondencji, uchylania się od nawiązania kontaktu 
lub nie reagowania na wezwania Zamawiającego, Zamawiający odstąpi od umowy w trybie 
natychmiastowym bez wyznaczania dodatkowego terminu do usunięcia uchybień 



Wykonawcy, § 8 ust. 1 pkt 4) stosuje się odpowiednio. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 

1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości   
20.000,00 zł. (dwadzieścia tysięcy zł.) 

 
§9 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

 
§10 

1. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad wynosić będzie 7 dni licząc 
od dnia zgłoszenia wady, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej. 

2. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. 
3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w punkcie 1, Zamawiający może 

zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
4. Jeżeli na skutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające bezpieczeństwu 

ruchu, niebezpieczne miejsca należy niezwłocznie zabezpieczyć i oznakować zgodnie  
z przepisami. Jeżeli usterka nie zostanie usunięta przez Wykonawcę w terminie do 3 dni od 
zgłoszenia, Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

 
§ 11 

1. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia, której przedmiotem są roboty 
budowlane Podwykonawcom na następujących zasadach: 
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, aby 

przed zawarciem umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
przedstawiony został projekt tej umowy, a także projekt jej zmiany do akceptacji. 
Dodatkowo Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. 

2) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie miał prawo 
wniesienia w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, a także 
projektu jej zmiany. 
Jeżeli w ciągu 14 dni Zamawiający nie wniesie zastrzeżeń, uważać się będzie za jego 
zaakceptowanie. 

3) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca będzie zobowiązany do 
przedłożenia każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz kopii 
zmiany do umowy, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Poświadczenia za zgodność z 
oryginałem może dokonać przedkładający. 

4) Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie miał prawo 
wniesienia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo niespełniającej 
wymagań określonych w ust. 3, wzywając Wykonawcę do wprowadzenia stosownych 
zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że umowa o podwykonawstwo 
zawarta została bez zgody zamawiającego w rozumieniu art. 6471 §2 Kodeksu cywilnego. 
Jeżeli w ciągu 7 dni Zamawiający nie wniesie sprzeciwu do umowy, uważać się będzie za 
ich akceptację. 

5) W przypadku dostaw lub usług przy zamówieniach na roboty budowlane zastosowanie ma 
art. 143b ust. 8 ustawy Pzp. 



6) W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza się 
szczegółowych umów, a jedynie zamówienie (zlecenie) Wykonawca będzie zobowiązany 
do przedłożenia każdorazowo Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartego zamówienia (zlecenia) w terminie 7 dni od daty jego zawarcia.   

3. Umowa o podwykonawstwo zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą musi spełniać co najmniej poniższe uwarunkowania: 
1) umowa wymaga formy pisemnej; 
2) terminy zapłaty należności nie mogą być dłuższe niż 30 dni od daty dostarczenia faktury 

Wykonawcy lub Podwykonawcy;  
3) wysokości kar umownych nie mogą być wyższe niż kary umowne zastosowane w umowie 

zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym; 
4) umowa musi określać szczegółowe zasady odbioru wykonanych robót; 
5) umowa musi określać zasady odpowiedzialności z tytułu wymaganej gwarancji i rękojmi 

za wady. 
4. Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi po 

przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym 
Podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. W przypadku bezzasadnego uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na 
rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą 
bezpośredniej zapłaty.   

7. Czynność o której mowa w punkcie 5. nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie 
pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie 
umotywowane uwagi dotyczące zasadności niedokonania zapłaty. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania zapłaty 
dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
albo, 

  2)  złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,  

         albo, 
  3) dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.    

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za efekty robót Podwykonawcy zatrudnionego 
przez Wykonawcę, wszelkie zaniedbania, wady i usterki wynikające z jego pracy oraz szkody 
związane z jego pracą, poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie.  

11. Do umów o podwykonawstwo zawieranych z dalszym Podwykonawcą mają odpowiednio 
zastosowanie zasady dotyczące Podwykonawcy zawarte w niniejszym paragrafie.  

§12 
Wykonawca udziela Zamawiającemu 12 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty licząc od 
dnia odbioru robót. 



§13 
1. Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem podatku VAT, posiada NIP 854-19-93-809. 
2. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT; posiada NIP ..................... 
     Fakturę Wykonawca wystawi na: Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim, ul. 

Bydgoska 13/15 73-110 Stargard Szczeciński. 
 

§14 
W przypadku osób fizycznych i spółek osób fizycznych: 
1. Wykonawca oświadcza, że siedziba przedsiębiorcy odpowiada jego miejscu zamieszkania z 

zamiarem pobytu stałego.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania.  

W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, każdą przesyłkę przesłaną przez Zamawiającego 
na ostatni, znany Zamawiającemu adres, uważa się za doręczoną. 

lub 
1.  Wykonawca podaje aktualny adres zamieszkania: ………………………………………… 
2. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania.  

W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, każdą przesyłkę przesłaną przez Zamawiającego 
na ostatni, znany Zamawiającemu adres, uważa się za doręczoną. 

 
§15 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 635 i 636 Kodeksu 
Cywilnego oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 
25.06.2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie 
mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. l - Prawo zamówień publicznych. 

3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi 
postępowania reklamacyjnego. 

4.  Reklamację realizuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
5. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
6. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

7.  Dwukrotnie awizowaną przesyłkę uważa się za doręczoną. 
8. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd rzeczowo-właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
10.  Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
     1)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
     2)  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót; 
     3)  Oferta przetargowa z dnia ………………….. r. 
 

§16 
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej 
ze stron. 
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