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Załącznik nr 3 

UMOWA nr 15/2021 

 

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: 

………………………. – Dyrektora  

 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

 

a  

 

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

reprezentowaną przez: 

……………………………. – ……………………………..  

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

łącznie zwanymi „ Stronami”  

 

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy zamówienia poniżej 130 000 zł  z wyłączeniem stosowania 

ustawy z dnia 11 września 2019r  (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) Prawo Zamówień Publicznych 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

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

zadanie pn. „Naprawa nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Stargard”. 

w zakresie szczegółowo określonym w następujących załącznikach do Umowy: 

1) załącznik nr 1 – SSTWIOR, 

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

3) załącznik nr 3 – Zapytanie ofertowe – opis przedmiotu zamówienia. 

 

§ 2 

Termin realizacji zamówienia: 

- rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy 

- zakończenie – do dnia 20 grudnia 2021 r. 

 

§ 3 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do prac stanowiących przedmiot umowy jest:  

− Ewa Trypuć - Kierownik Sekcji Służby Drogowej email …………….. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4ti
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− Jarosław Czenczak – Starszy mistrz robót drogowych email…………. 

− Sławomir Kaczmarek – Mistrz robót drogowych email…………… 

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest:  

− ………………… - ……………………… 

3. W związku z wykonywaniem niniejsze umowy strony dopuszczają porozumiewanie się za 

pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresów wskazanych w treści § 3ust. 

1 i 2 umowy 

  

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres prac określonych na podstawie treści §1 zgodnie 

z warunkami, podanymi przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej umowy, 

przepisami dotyczącymi wykonania robót w pasie drogowym, obowiązującymi normami i 

przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, warunkami wynikającymi z obowiązujących 

przepisów technicznych i ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. z dnia 7 lipca 2020 

r. ,Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.zm), wymaganiami wynikającymi z obowiązujących 

Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. 

2. Wykonawca ma obowiązek wykonywać przedmiot umowy określony umową w sposób nie 

zakłócający spokoju i porządku publicznego oraz przy użyciu sprzętu specjalistycznego 

dopuszczonego do stosowania przy tego typu pracach. 

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

wykonywania prac, w takim samym zakresie w stosunku do Zamawiającego jak i osób trzecich 

oraz innych podmiotów.  

4. 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. Wykonawca odpowiada także za bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym podczas realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

1. Wykonawca do każdej użytej na potrzeby wykonania przedmiotu umowy, partii użytego 

materiału, tj. masy AC11S 50/70 KR3 oraz emulsji asfaltowej, zobowiązany jest posiadać 

deklaracje właściwości użytkowych. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty o 

których mowa w zdaniu pierwszym Zamawiającemu na każde jego żądanie. 

2. W przypadku niedostarczenia żądanych dokumentów, wymienionych w ust. 1, Zamawiający 

może wstrzymać wypłatę należności za daną ilość robót, do wykonania których użyto partii 

materiału bez żądanych deklaracji właściwości użytkowych, do momentu dostarczenia żądanej 

dokumentacji. 

3. Do każdej wbudowanej partii materiału Wykonawca ma obowiązek posiadania dokumentu WZ 

od producenta i okazania się nim na każde żądanie Zamawiającego oraz podczas każdego 

odbioru robót. 

4. Prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy będą każdorazowo powierzane do wykonania 

pisemnie przez przedstawiciela Zamawiającego z podaniem lokalizacji oraz terminu robót. 

Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona pomiarów 
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powierzchni i głębokości wyrw i wyboi przewidzianych do likwidacji oraz kwalifikacji pod 

kątem konieczności cięcia krawędzi. 

5. Polecenie pisemne może być przekazane osobiście, przesłane faksem lub elektronicznie (e-

mailem) na e-mail Wykonawcy:……………………………….. 

6. Wszelkie zmiany zakresu wykonywanych prac stanowiących przedmiot umowy, o którym 

mowa w ust. 6, Wykonawca ma obowiązek uzgadniać i uzyskać zgodę Zamawiającego.  

 

§ 6 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1, na podstawie oferty 

złożonej przez Wykonawcę, wynosi:……………..……………...zł brutto, słownie: 

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

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone jako suma iloczynów ceny jednostkowej brutto 

poszczególnych asortymentów robót (zgodnie ze złożoną ofertą) i ilości jednostek 

obmiarowych wykonanych robót, potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości zamówienia poprzez zwiększenie lub 

zmniejszenie ilości remontowanych nawierzchni, uzasadnionego większymi lub mniejszymi 

ubytkami niż szacowana ilość. Zmiana ilości zamówionego remontu nie będzie stanowić 

podstawy do wnoszenia dodatkowych roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę. 

 

§ 7 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 rozliczane będzie na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu, w oparciu o protokół 

odbioru robót. 

2. 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. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem z 

rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.  

  

§ 8 

1. Strony ustalają, że Zamawiającemu będą przysługiwały uprawnienia z tytułu rękojmi za wady 

w odniesieniu do całości przedmiotu umowy, w okresie 24 miesięcy licząc od daty odbioru 

przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonaną przez siebie robotę na okres 24 miesięcy, licząc 

od dnia jej odbioru przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł brutto (sto zł 00/100) 

za każdy dzień, licząc od terminu wskazanego w poleceniu pisemnym, o którym mowa w 

§5 ust. 4; 
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2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto podanego w §6 ust.1; 

3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek, stwierdzonych podczas odbioru, w wysokości 100,00 

zł (sto zł 00/100) za każdy dzień, licząc od terminu wskazanego w protokole odbioru robót; 

4) za samowolną zmianę zakresu prac, wynikających ze zlecenia, o którym mowa w §5 ust. 

4, w wysokości 1000,00 zł (jeden tysiąc zł 00/100) za każdy udokumentowany przypadek.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia za 

wykonane zamówienie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody.  

4. W przypadku uchylania się od odbioru korespondencji, uchylania się od nawiązania kontaktu 

lub niereagowania na wezwania Zamawiającego, Zamawiający odstąpi od umowy w trybie 

natychmiastowym bez wyznaczania dodatkowego terminu do usunięcia uchybień Wykonawcy, 

ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

5. Dwukrotnie awizowane pisma uważa się za doręczone.  

 

§ 10 

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

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 kierować na adres: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard. 

 

§ 11 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych 

przepisami Kodeksu Cywilnego, ponadto w razie zaistnienia następujących okoliczności: 

a) wykonywania przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub 

wskazaniami Zamawiającego, 

b) zaprzestania wykonywania przedmiotu umowy lub nieuzasadnionego przerwania 

wykonywania prac, 

c) w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego  w terminie 

przez niego zakreślonym w dokumentów o których mowa w § 5 ust. 1 -3 umowy,   

d) w przypadku gdy Wykonawca próbował rozliczyć większość ilość materiału z naruszeniem 

§ 5 ust. 4 umowy, 

e) w przypadku naruszenia przez Wykonawcą dyspozycji § 5 ust. 7 umowy. 

2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 21 

dni licząc od dnia uzyskania informacji uzasadniających złożenie takiego oświadczenia. 
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Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych § 11 ust. 1 uznaję 

się za odstąpienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy.  

 

 

§ 12 

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

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

Zamawiającego. 

2. Jeśli w związku z wykonywaniem niniejszej umowy powstanie konieczność przetwarzania 

danych osobowych osób fizycznych nie wymienionych w treści umowy, Strony zawrą 

dodatkową umową powierzenia przetwarzania danych.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§13 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

  

 

Zamawiający   Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

  


