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                                                    UMOWA  Nr  …/P/2016                                    załącznik nr 8                                       

 
 
Na konserwację sygnalizacji świetlnych oraz aktywnych znaków drogowych 
zlokalizowanych na ulicach i drogach powiatowych powiatu stargardzkiego 
 
zawarta w dniu ……………….. r. 
pomiędzy : 
 
Zarządem Dróg Powiatowych w Stargardzie z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15,  zwanym 
dalej Zamawiającym, który reprezentuje : 
 
mgr inż. Ryszard Hadryś     -     Dyrektor 
a 
……………………………………………..….. z siedzibą …….…………………………………. 
zwaną dalej  Wykonawcą, którą reprezentuje: 
 
…………………………..     -     ………………………….. 
 
o następującej treści : 

§ 1 
1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania,  zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacją Techniczną i ofertą przetargową –  bieżące 
utrzymanie polegające na konserwacji sygnalizacji świetlnych oraz aktywnych znaków 
drogowych zlokalizowanych na ulicach i drogach powiatowych powiatu Stargardzkiego:  
1)   skrzyżowanie ulic Szczecińska – 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty – 26 punktów 

świetlnych oraz 3 kamery wideotekcji 
2)   skrzyżowanie ulic Szczecińska – Nowowiejskiego – 27 punktów świetlnych oraz 3 

kamery wideotekcji 
3)   skrzyżowanie ulic Szczecińska – Wieniawskiego – 34 punkty świetlne 
4)   skrzyżowanie ulic Szczecińska – Kościuszki – 55 punktów świetlnych 
5)   skrzyżowanie ulic Szczecińska – I Brygady – 50 punktów świetlnych 
6)   skrzyżowanie ulic Wyszyńskiego – Dworcowa – 56 punktów świetlnych 
7)   skrzyżowanie ulic Konopnicka – Wojska Polskiego – 55 punktów świetlnych 
8)   skrzyżowanie ulic Konopnicka – Piłsudskiego – 52 punkty świetlne 
9)   droga nr 1704Z na wysokości wsi Lipnik – znak aktywny D-6 
10) droga nr 1709Z we wsi Żarowo – znak aktywny C-9 
11) droga nr 1716Z we wsi Kolin – znak aktywny D-6 

 
2. Zakres zamówienia: 

1) Konserwacja sygnalizacji świetlnych oraz znaków aktywnych, w szczególności: 
a) utrzymanie w stałej sprawności technicznej, 
b) utrzymanie w stanie czystości, 
c) dokonywanie oględzin sygnalizacji świetlnych trzy razy w tygodniu (poniedziałek, 
środa, piątek), znaków aktywnych raz w tygodniu, 

d) prowadzenie dla każdego obiektu – dziennika eksploatacji, 
e) wykonywanie okresowych przeglądów szaf sterowniczych zgodnie z DTR, 
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f) wykonywanie zgodnie z przepisami okresowych pomiarów ochrony 
przeciwporażeniowej i oporności izolacji przewodów i kabli zasilających. 

2)   Naprawa i remont sygnalizacji świetlnych oraz znaków aktywnych, w szczególności: 
a) usuwanie uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych takich jak kolizje drogowe, 

wandalizm, awarie kabli i przewodów zasilających i tym podobne, 
b) wymiana uszkodzonych źródeł światła, instalacji kablowej, urządzeń itd. 
c) okresowe malowanie masztów, słupów i wsporników sygnalizacji świetlnych oraz 

znaków aktywnych - w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
d) dokonywanie modyfikacji i zmian istniejących sygnalizacji świetlnych - w uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 
3. Numer telefonu w celu zgłoszenia awarii lub nieprawidłowości:  

- w dni powszednie w godz. od 700 do 1500   -  tel.  …………………..   
- po godz. 1500 i w dni wolne od pracy          -  tel.  …………………..   

4. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego i systematycznego dokumentowania przebiegu 
konserwacji (dokonanych przeglądów i napraw, wymienionych żarówek itp.) w dzienniku 
eksploatacji sygnalizacji. 

§ 2 
Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  zakres  prac  określonych  w  §  1 zgodnie ze sztuką     
budowlaną, obowiązującymi normami  i  przepisami  budowlanymi  oraz  przepisami   
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy. 
 

§ 3 
1. Termin realizacji zamówienia: 

1) rozpoczęcie    -    od  dnia 01 października 2016 r., 
2) zakończenie   -    do  dnia 30 września 2019 r. 

2. Czas reakcji     - …………………………. 
 

§ 4 
1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest:  
          -    Jerzy Harabasz              -    Kierownik Służby Drogowej  
          -    Zbigniew Sowa             -    Inspektor ds. inżynierii ruchu drogowego 
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest:                                                                                                                                    
          -    ………………..            -     …………………. 
 

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

nieprawidłowego prowadzenia robót lub wadliwego wykonania przedmiotu zamówienia.  
2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy jest zobowiązany do złożenia 

Zamawiającemu kserokopii polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia. Wartość ubezpieczenia nie może być niższa niż 100 000,00 zł 
(słownie: sto tysięcy zł). Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji wyżej wymienionego 
dokumentu do czasu zakończenia obowiązywania umowy. 
 

§ 6 
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy,  Wykonawca otrzymywać  będzie  
wynagrodzenie  ustalone w sposób następujący: 
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1. za czynności konserwacyjne wg §1 ust.2 pkt 1), ryczałt miesięczny w kwocie ………. zł. 
brutto, słownie: ………………………………………………………………. 

2. za czynności ujęte w §1 ust.2 pkt 2) wg kosztorysów powykonawczych sporządzonych na 
bazie obowiązujących KNR-ów, w oparciu o obmiar robót potwierdzony przez 
przedstawiciela Zamawiającego przy przyjęciu następujących elementów kosztorysowania  
i cen pracy sprzętu (brutto): 
- roboczogodzina R                                        -         ……… zł.       
- koszty pośrednie Kp od (R,S)                      -         ……… %  
- koszty zakupu materiałów                           -          ……… % 
- zysk od (R,S,Kp)                                         -          .……... %  
- m-g pracy sprzętu                                        -          ……… zł./mg 

 
§ 7   

1. Zamawiający będzie regulować należności za wykonanie przedmiotu umowy fakturami 
wystawianymi raz w miesiącu przesyłane najpóźniej do 5-go każdego miesiąca za roboty 
wykonane w poprzednim miesiącu wg protokołów odbioru po uprzednim przedłożeniu 
dziennika eksploatacji sygnalizacji. 

2. Termin płatności -  do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
 

§ 8   
Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 
tytułów: 
1.  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne: 
     1)  za zwłokę w wykonaniu czynności określonych w §1 ust.2 pkt 2) w wysokości 5 %     

uzgodnionego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego 
terminu wykonania, 

     2)    z tytułu odstąpienia  od  umowy z  przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy w wysokości    
10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy zł.), 

     3)    za niedotrzymanie deklarowanego przez Wykonawcę w ofercie oraz podanego w §3 ust. 2 
niniejszej umowy czasu reakcji w wysokości 500,00 zł (pięćset zł) za każdy stwierdzony 
przypadek; 

     4) w przypadku stwierdzonych zaniedbań w wywiązywaniu się z warunków umowy np.        
niedokonywanie objazdów sygnalizacji, nie reagowanie na wnioski i uwagi 
Zamawiającego, nie wywiązywanie się z czynności określonych w §1 ust.2 pkt 1) – 
Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500,00 zł. (słownie: pięćset zł.) za każdy 
stwierdzony i udokumentowany przypadek zaniedbań.  

5)  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 2) niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku stwierdzenia rażącego nie wywiązywania się z warunków umowy, Zamawiający 
ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym.  
Za rażące nie wywiązywanie się z warunków umowy Zamawiający uważa sytuację, w której 
Wykonawca w wyniku zaniedbań spowodował bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, lub stratę bądź szkodę po stronie Zamawiającego, § 8 ust. 1 pkt 2) niniejszej 
umowy stosuje się odpowiednio. 
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3. Wykonawca   wyraża   zgodę   na   potrącenie  kar umownych z należnego mu wynagrodzenia  
za wykonane roboty. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 
1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości   

10.000,00 zł (dziesięć tysięcy zł). 
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego ponad wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na drodze przewidzianej w Kodeksie Cywilnym.  
 

§ 9 
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 ………….  
3.  Fakturę Wykonawca  wystawi  na:   Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Stargardzie, ul. Bydgoska 

13/15, 73-110 Stargard. 
 

§ 10 
1. Wykonawca, w przypadku realizacji prac przy udziale Podwykonawcy, jest obowiązany do 

niezwłocznego przedłożenia projektu umowy z Podwykonawcą celem wyrażenia zgody na jej 
zawarcie.  

2. Umowa z Podwykonawcami musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
wraz ze zmianami. 

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w 
takim samym zakresie jak za swoje działania. 

4. W przypadku realizowania zadania w oparciu o Podwykonawców, faktura będzie płatna 
dopiero po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów poświadczających, iż należności 
za wykonane prace zostały w stosunku do Podwykonawców uregulowane. 

 
§ 11 

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.  

 
§12 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości 
wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5   

ustawy z dnia 10 października 2012 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 



 
  

 5

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
2.   Zmiana, o której mowa w ust. 1 pkt 2) i 3) nastąpi na uzasadniony wniosek Wykonawcy.  
3.  W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1) wynagrodzenie brutto 

zostanie odpowiednio zmienione.  
 

§ 13 
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 2015 r., poz. 2164) 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają sporządzenia aneksu z zachowaniem formy 
pisemnej pod rygorem nieważności. 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. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd rzeczowo-właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
2) Oferta przetargowa z dnia …………...2016 r. 

10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego  
i jeden dla Wykonawcy.  

 
 
         
                    Zamawiający                                                                                   Wykonawca  
 
 
 
 
 


