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UMOWA  nr   /2017 
 

Zawarta w dniu ___________2017 r. w Stargardzie pomiędzy: 
 
Powiatem Stargardzkim - Zarządem Dróg Powiatowych w Stargardzie,  ul. Bydgoska 13/15, 73-110 
Stargard, NIP 854-19-93-809, zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: 
 
1. Irena Agata Łucka – Członek Zarządu  
2. Ryszard Hadryś – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
a 
firmą __________________________ z siedzibą __________________________, NIP _________________,  
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, którą reprezentuje:  
 
________________________ – ___________________ ,  
 
o następującej treści: 

§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie, którego zakres obejmuje prowadzenie 
nadzoru archeologiczno - konserwatorskiego dla inwestycji pn.: „Przebudowa i budowa drogi 1716Z 
Stargard - Witkowo -Dolice - do granic powiatu. Przebudowa drogi na odcinku Kolin- Morzyca” 
realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

§ 2 

Zakres rzeczowy prac wchodzących w skład przedmiotu umowy: 

1. Opracowanie programu interwencyjnych badań archeologicznych, kwerenda archiwalna, uzyskanie 
zezwolenia Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie 
interwencyjnych badań archeologicznych przy realizacji inwestycji.  

2. Termin uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót ziemnych ustalono do 13 marca 2017 roku. 

3. Interwencyjne badania archeologiczne (dokumentacja rysunkowa i fotograficzna odkrytych nawarstwień, 
reliktów obiektów i zabytków ruchomych). Konserwacja ewentualnie pozyskanych źródeł ruchomych, 
przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych prac archeologicznych dla Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Zamawiającego. 

 
§ 3 

Termin realizacji prac: do 30 czerwiec  2017 r. 
 

§ 4 
 
Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy na kwotę brutto  ___________  
(słownie: ______________________________________). 
 

§ 5 
Zamawiający jest zobowiązany poinformować wykonawcę prac ziemnych o obowiązku ich wykonywania pod 
nadzorem archeologicznym i związanych z tym obowiązkach wynikających z ustawy o ochronie zabytków  
i opiece nad zabytkami.  

§6 
 
Wykonawca wykona przedmiot umowy wg obowiązujących przepisów oraz zgodnie z zasadami wiedzy. 
 

§ 7 
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1. Strony postanawiają, że rozliczenie nastąpi jednorazowo fakturą wystawioną przez Wykonawcę,  
po wykonaniu przedmiotu umowy i odbiorze końcowym.  

2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. 

3. Zapłata faktury nastąpi przelewem w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury od Wykonawcy wraz  
z podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru końcowego, na rachunek bankowy Wykonawcy. 
 

§ 8 
1. Ze strony Zamawiającego na koordynatora spraw związanych z realizacja niniejszej umowy zostaje 
wyznaczony : Wiesław Bączkowski 
2. Wykonawca powołuje do wykonania prac związanych z realizacją umowy: ……………………... 
  

§ 9 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku lub wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 
1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru, 
2) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 

mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 10 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 20 %  wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, 
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto 
należnego za wykonanie zamówienia podlegającego odbiorowi za każdy dzień zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, 
za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należytego mu wynagrodzenia. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli 
szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 
§ 11 

1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
3.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:    WYKONAWCA:  
 
 
 


