
UMOWA nr …./2021 

 

zawarta w Stargardzie w dniu ……..2021 r. 

 

pomiędzy: Powiatem Stargardzkim, ulica Skarbowa 1, 73-110 Stargard, NIP 854-222-86-20 

w imieniu którego działa: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard  

reprezentowany przez: 

………………………. – Dyrektor  

 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

 

a  

 

…………………………………………… NIP: ………………REGON:…………….. 

reprezentowaną przez: 

……………………………. – ……………………………..  

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

łącznie zwanymi „ Stronami”  

 

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy zamówienia poniżej 130 000 zł została zawarta umowa  

o następującej treści: 

 

§1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach ujętych w opisie 

przedmiotu zamówienia wykonanie usług polegających w ramach zadnia pn.:  

„Zbieranie i wywóz do utylizacji padłych zwierząt z pasów drogowych dróg powiatowych na 

terenie powiatu stargardzkiego w 2021 r.”,  

w zakresie szczegółowo określonym w następujących załącznikach do Umowy: 

1) załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 

2) załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia …………. r. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres prac określonych w §1 zgodnie z warunkami, 

podanymi przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy, przepisami dotyczącymi wykonania robót w pasie drogowym, obowiązującymi 

normami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

§ 3 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

− rozpoczęcie – od dnia zawarcia umowy 

− zakończenie - 31 grudnia 2021 r.  

 



§ 4 

1. Przedstawicielami Zamawiającego w odniesieniu do usług stanowiących przedmiot umowy: 

− Ewa Trypuć – Kierownik Sekcji Służby Drogowej, tel…………..e- mail……………….  

− Albert Rukowicz – Starszy Mistrz Robót Drogowych, tel…………. 

− Jarosław Czenczak – Mistrz Robót Drogowych, tel………………. 

2.  Przedstawicielem Wykonawcy jest: 

− ……………. – …………………..,  tel. …………………e-mail……….. 

3. W związku z wykonywaniem umowy strony ustalają, że będą się porozumiewać za 

pośrednictwem telefonów oraz poczty elektronicznej, w szczególności dotyczy to informowania 

Wykonawcy o konieczności wykonania usług stanowiących przedmiot umowy  

 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody, wynikłe w trakcie 

wykonywania prac. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie usług, 

wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, 

że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez 

cały okres trwania umowy. 

 

§ 6 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie miało charakter kosztorysowy. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie 

przewidzianym zapytaniu ofertowym, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

……………….brutto (słownie: ………………………………………………………….).  

3. Wynagrodzenie o którym mowa w treści § 6 ust. 2 umowy stanowi maksymalną sumę 

wynagrodzenia jaką może otrzymać Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy.  

 

§ 7 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone jako iloczyn otrzymany z przemnożenia ilości 

faktycznie wykonanych usług przez cenę jednostkową, ustaloną w ofercie cenowej, stanowiącej 

załącznik nr 2. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §6, wypłacone zostanie na podstawie faktur 

VAT, wystawionych przez Wykonawcę za dany miesiąc, w oparciu o protokół odbioru robót. 

Faktur  za dany miesiąc powinna zostać wystawiona i doręczona Wykonawcy najpóźniej do 10 

dnia miesiąca następnego.  

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 21 dni licząc od daty jej 

doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek 

Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem  

na rachunek bankowy Wykonawcy, podany na fakturze.  

  

 



§ 8 

1. Odbioru prac będą dokonywały osoby upoważnione ze strony Zamawiającego. 

2. Potwierdzeniem wykonania prac będą obustronnie podpisane protokoły odbioru wykonanych 

usług. 

3. Wszelkie nieprawidłowości związane z wykonywaniem przedmiotu umowy obciążają 

Wykonawcę.  

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia wszelkich dokumentów związanych z 

prawidłowym wykonywaniem umowy, w tym potwierdzenia prawidłowej utylizacji padłych 

zwierząt.  

 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) z tytułu zwłoki w wykonaniu usługi: w wysokości 100 zł za każdą godzinę zwłoki, licząc 

od terminu określonego w Opisie przedmiotu zamówienia pkt 3 a); 

b) z tytułu rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 umowy; 

2. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu 

wynagrodzenia kar umownych i innych płatności, naliczonych przez Zamawiającego, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 10 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada nr NIP 6342876336. 

2. Wykonawca wystawi fakturę na:  

Nabywca:  

Powiat Stargardzki  

ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard  

NIP 854-222-86-20,  

Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych,  

ul Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard. 

3. Faktury należy dostarczać na adres: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 

Stargard. 

 

§ 11 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy: 

- powtarzających się opóźnień w wykonywaniu prac objętych przedmiotem umowy, 

- nienależytego wykonywania przedmiotu umowy w zakresie poszczególnych usług, 

- stwierdzenia, że usługi są świadczone w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa w szczególności w zakresie zabezpieczenia weterynaryjnego i sanitarnego, 

- zaprzestania faktycznego świadczenia usług w trakcie obowiązywania umowy, pomimo 

wezwania ze strony Zamawiającego.        

2. Prawo do rozwiązania umowy o którym mowa § 11 ust. 1 umowy  Zamawiający może 

zrealizować w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji uzasadniających złożenie takiego 

oświadczenie woli.   



3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie. 

4. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany 

przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

5. Reklamację realizuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 

6. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

7. 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. 

8. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

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

przepisy Kodeksu Cywilnego  

 

§ 12 

1. Strony zgodnie oświadczają, że osoby fizyczne  wymienione w jej treści wyraziły zgodę na 

przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z wykonywaniem przedmiotu oraz 

działalnością statutową Zamawiającego   

2. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.  

 

 

 Zamawiający:  Wykonawca:  

 


