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 Załącznik nr 3 
 \ PROJEKT \ UMOWA Nr  ........... /2017 

 
Na wykonanie zadania pn. „Wykonanie równania nawierzchni drogi powiatowej nr 1712Z 
na odcinku Koszewo – gr. powiatu” 
zawarta w dniu ……………… 2017 r. 
pomiędzy: 
Powiatem Stargardzkim, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard NIP 854-222-86-20, 
w imieniu którego działa: 
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard, który reprezentuje: 
Dyrektor - Ryszard Hadryś   
Zwanym dalej Zamawiającym,   
a 
firmą …………………………………………………. z   siedzibą  w   ………..………….. 
..……..………………………………….., zwaną dalej Wykonawcą, którego reprezentuje: 

……………………………….     -    …………………………………….  
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w zapytaniu o cenę o wartości zamówienia poniżej 
kwoty 30 000 EURO została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: „Wykonanie 
równania nawierzchni drogi powiatowej nr 1712Z na odcinku Koszewo – gr. powiatu” 
 w zakresie określonym w następujących załącznikach do Umowy: 

1)  zaproszenie do złożenia oferty ( wraz z załącznikami nr 1 ÷ nr 3 ), 
2) oferta Wykonawcy, 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określonych w § 1 zgodnie ze sztuką 

budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi, z kodeksem ruchu 
drogowego oraz przepisami bezpieczeństwa  i higieny pracy. 

 
§ 3 

Termin realizacji zamówienia: 
1)   rozpoczęcie robót: -  niezwłocznie po podpisaniu umowy  
2)   zakończenie robót: -  do dnia 19 lipca 2015 r. 
 

§ 4 
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 
Wykonawcy. 

           Wobec powyższego zobowiązuje się Wykonawcę do aktualizacji dokumentu, o którym 
mowa wyżej do czasu zakończenia obowiązywania umowy. 
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§ 5 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego  w § 1, Wykonawca otrzyma 
      wynagrodzenie ryczałtowe ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy, które nie 
      może przekroczyć kwoty brutto -   …………………. zł  (słownie:  …………… 
      …………………………………………. ), na podstawie wystawionej faktury VAT.  
2. Wykonawca wystawi fakturę na: Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, 
       NIP 854-222-86-20; 
       Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard, fakturę  
       należy wystawić na adres płatnika. 
3. Termin płatności -  faktura VAT płatna w terminie do 21 dni licząc od daty otrzymania 
      faktury przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru zatwierdzonego przez 
      Zamawiającego.  
4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem 
      z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 
      fakturze. 

§ 6 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
a) przekazanie Wykonawcy terenu robót (placu budowy) w terminie 3 dni od dnia zawarcia 
umowy, 
b) zapłata za wykonane i odebrane roboty. 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
a) oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, 
b) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zakresem określonym w § 1; 
c) zapewnienie na czas trwania robót kierownictwa robót, 
d) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź majątku Zamawiającego z 
winy Wykonawcy - ich naprawienie i doprowadzenie majątku do stanu pierwotnego; 
e) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności: 
- obmiary robót. 

§ 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 

Zamawiający w odniesieniu do robót objętych umową ustanowi swojego przedstawiciela. 
 

§ 9 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

          1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 400,00 zł, ( czterysta zł ), 
liczonej za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu określonego w § 3 ust.2, 

2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -                      
w wysokości 10 000,00 zł. (dziesięć tysięcy 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 oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potracenia z należnego mu  
wynagrodzenia kar umownych i innych płatności naliczonych przez Zamawiającego. 
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4. Zaplata kary przez Wykonawcę lub potracenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 
jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy. 

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 wyznaczenia dodatkowego terminu do usunięcia 
uchybień Wykonawcy, ust. 1 pkt 2) stosuje się odpowiednio. 

6. Dwukrotnie awizowane pisma uważa się za doręczone. 
7. 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 ).  

 
§ 10 

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

 
§ 11 

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. 

§ 12 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 635 i 636 
Kodeksu Cywilnego, oraz jeżeli: 
1. Wykonawca zaniechał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie, 
2. istotnego naruszenia postanowień umowy  
3. zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
4. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku, przychodów lub wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 13 

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

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

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

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

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

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

przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 



 4

8. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
1) Zaproszenie do złożenia oferty  z dnia 14.06.2017 r., 
2) Oferta Wykonawcy z dnia ……….. 

 
§ 14 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 Zamawiający:                                                                              Wykonawca:   


