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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

Znak sprawy DUDiM.520.ZO.11.2019 

 

UMOWA Nr ...........2019 

 

Zawarta w dniu …………….pomiędzy : 

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski,  

NIP: 8911623744, 

w imieniu którego działa: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, ul. Szosa 

Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski, reprezentowany przez 

………………………… - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie 

Kujawskim z/s w Odolionie na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego 

………………………………………………………………………………………………. 

przy kontrasygnacie: Głównego Księgowego ………………………………………………, 

 

a   

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

NIP:   

……………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej “Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………………………………………………… 

o następującej treści: 

 

§1  

Postanowienia ogólne 

Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo 

zamówień publicznych, właściwe dla zamówień o równowartości poniżej 30.000 euro, 

zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy. 

 

§2 

 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą tarcz znaków drogowych, słupków 

drogowych oraz obejm do Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim  

z siedzibą w Odolionie w ilościach wskazanych w kosztorysie ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 3 do zamówienia. 

2. Zamawiający przewiduje jednorazową dostawę.  

3. Znaki drogowe, słupki drogowe oraz obejmy należy wykonać zgodnie z kosztorysem 

ofertowym. 

4. Znaki drogowe i urządzenia zabezpieczające muszą być dostosowane do dróg kategorii 

powiatowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
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urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  

(Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) wraz z załącznikami. 

5. Wymiary znaków oraz rodzaj folii, rodzaj słupków i obejm wskazano w kosztorysie 

ofertowym. Jeżeli nie ma podanego wymiaru należy przyjąć odpowiedni rozmiar znaku dla 

dróg powiatowych zgodnie z ww. rozporządzeniem. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zarządu 

Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie w godzinach 

7.00 – 15.00 środkiem transportu, przystosowanym do tego celu, tak by nie uszkodzić  

w żaden sposób dostawy. 

 

§3  

Termin wykonania zamówienia 

1. Umowa obowiązuje strony od dnia podpisania umowy do dnia 13.12.2019r. 

 

§4 

Osoby reprezentujące strony Umowy 

1. Osoba nadzorująca dostawę ze strony Zamawiającego: Rafał Sikorski 

2. Osoba ze strony Wykonawcy, odpowiedzialna za przedmiot umowy: 

................................. 

3. Osoba ze strony Wykonawcy, wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym: ………….  

/całodobowo dostępny numer telefonu kom.: ………… . 

 

§5 

Zakres obowiązków stron umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zadania  zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, dokumentami stanowiącymi integralną jej część oraz warunkami 

określonymi przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca odpowiada i ponosi koszty dostawy zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną  za wszelkie  szkody poniesione 

przez osoby trzecie wskutek niewłaściwego wywiązania się z obowiązków określonych 

w niniejszej  umowie. 

4. Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w materiałach i urządzeniach w okresie,  

w którym Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu umowy, 

Wykonawca naprawi stratę albo szkodę na koszt własny. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów 

związanych z wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy, przepisów ppoż. oraz ochrony środowiska, w tym zapewnić na własny koszt 

transport i utylizację odpadów wytworzonych w związku z realizacją przedmiotu 

zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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§6 

Warunki dokonywania odbiorów  

1. Strony postanawiają, że z wykonanych czynności będzie spisany protokół odbioru.  

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że materiał będący przedmiotem 

zamówienia nie jest gotowy do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z powodu 

wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, 

Zamawiający może przerwać odbiór, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania 

lub usunięcia wad, uwzględniający ich złożoność techniczną, a po upływie tego terminu 

powrócić do wykonywania czynności odbioru.   

3. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża 

umownego terminu wykonania zadania, określonego w zleceniu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zarządu Dróg o usunięciu wad w celu 

powrotu do wykonywania czynności odbioru. 

5. Zamawiający zachowuje prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych  

i odszkodowań na zasadach określonych w §10 niniejszej umowy. 

 

§7 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 

1. Wykonawca udziela na wykonanie przedmiotu zamówienia min. 24 miesięcznej 

gwarancji. 

2. Strony ustalają, że w okresie trwania rękojmi Zamawiający ma prawo w każdym czasie 

wyznaczyć termin przeglądu gwarancyjnego, z udziałem Wykonawcy i osoby 

nadzorującej roboty ze strony Zamawiającego. 

3. W okresie trwania rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 

 i usterek, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, określonym pisemnie. 

 

§8 

Inne warunki dotyczące Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej 

działalności. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody poniesione 

przez osoby trzecie wskutek nie wywiązania się z obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego 

wykonania przez niego obowiązków określonych w niniejszej umowie. 

 

§9 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. 

2. Ustala się wartość umowy na kwotę …………………. zł netto + ………% VAT 

………… zł co daje łącznie …………………………….. zł brutto.  
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3. Podstawą zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie faktura wystawiona 

przez Wykonawcę – w oparciu o sporządzony protokół odbioru końcowego.   

4. Termin zapłaty faktury - do 30 dni od daty dostarczenia  przez Wykonawcę faktury 

(wystawionej na Nabywcę)  do Odbiorcy. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia  

w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek braków ilościowych lub uszkodzeń.  

6. Strony postanawiają, że Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§10 

Kary umowne 

1. Strony ustalają niżej wymienione kary umowne w przypadku niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 10% kwoty brutto określonej w §9 ust.2 

b) w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego  w  §9 ust.2  za każdy dzień 

opóźnienia.  

2. Kary umowne są natychmiast wymagalne, Zamawiający ma prawo potrącenia kar 

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.   

 

§11 

 Odstąpienia od umowy  

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego., Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a) z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  

b) jeżeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót oraz nie 

kontynuuje ich pomimo upływu 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania 

Zamawiającego; 

c) jeżeli Wykonawca wykonuje prace w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi 

normami, przepisami prawa lub niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i nie 

reaguje na otrzymane pisemne wezwanie Zamawiającego 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia pod rygorem 

nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 
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§12 

Zmiany umowy  

1. Dopuszcza się zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

przepisów Kodeksu Cywilnego.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem ich nieważności. 

 

§13 

Postanowienia końcowe 

1. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

a) Formularz ofertowy z dnia ………………..r.  (zał. nr 1 do zapytanie ofertowego), 

b) Kosztorys ofertowy 

2. W sprawach nie uregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez 

właściwy sąd dla Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze  

z przeznaczeniem dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA  
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