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  UMOWA NR …………… 

 

zawarta w dniu …………. 2019 roku w Przemkowie, pomiędzy: 

POWIATEM POLKOWICKIM ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, NIP 692-22-74-708, REGON 

390647239, w imieniu którego działa  

  Adam Mielniczuk  - Dyrektor 
POLKOWICKIEGO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH z siedzibą przy ul. Fabrycznej 16, 59-170 Przemków 

działającego na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Polkowickiego nr 81/249/2016 z dnia 20 grudnia 2016r., 

przy kontrasygnacie  

  Renaty Wallis    - Głównego Księgowego, 

zwany w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a  

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

reprezentowane przez: 

…………………………. - …………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 z późn. zm.) oraz w związku z dokonaniem przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na zadanie 

pn. „Remonty bieżące dróg powiatowych na terenie Powiatu Polkowickiego”, w zakresie części I – 

naprawy bieżące dróg, Strony uzgadniają, co następuje:  

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

a.  naprawa nawierzchni bitumicznych poprzez uzupełnienie ubytków grysami bazaltowymi  

i emulsją asfaltową, przy użyciu remontera drogowego np. typu „Patcher”, a po wykonanych 

robotach; 

b. usunięcie nadmiaru grysu z nawierzchni jezdni. 
2. Zamawiający przewiduje realizacje robót w miejscach ubytków nawierzchni na ok. 100 km dróg  

powiatowych, na terenie Powiatu Polkowickiego,  

3. Przewidywane zużycie materiałów do wbudowania szacuje się na ok. 100 Mg materiału.  

4. Zamawiający zastrzega możliwość zmian ilości materiałów do wbudowania maksymalnie do ilości 150 Mg, 

lecz nie więcej niż do kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadania.  

5. Roboty należy wykonać zgodnie z ST, stosując materiały nowe, wyłącznie pełnowartościowe 

o właściwościach zgodnych z obowiązującymi normami i przepisami. 

6. W ramach zadania Wykonawca robót ma obowiązek zapewnić także wprowadzenie oznakowania na czas 

realizacji robót, w tym znakami  A-28 i B-33 (30 km/h). Oznakowanie należy pozostawić do czasu 

uprzątnięcia terenu (usunięcia nadmiaru grysu). 

7. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do dostarczenia wszystkich 

materiałów i sprzętów niezbędnych do wykonania robót wynikających z technologii robót i specyfikacji 

technicznych oraz wykonania wszelkich prac porządkujących pas drogowy, przed oraz po wykonaniu robót, 

co uwzględnione zostanie w cenie za zamówienie. 

8. Przedmiot zamówienia zamawiany, realizowany i odbierany będzie etapami, w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. 

9. Zamawiający dokonywać będzie wyrywkowych kontroli realizacji prac określonych w przedmiocie 

zamówienia. Niewykonanie, zaniechanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia będzie 

podstawą do roszczenia o usunięcie wad oraz do naliczenia kar umownych. 

 

Terminy 

§2 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonywania robót: 

a. rozpoczęcie: dzień podpisania umowy, 

b. zakończenie: do dnia 31 października 2019 r. 

2. Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek obiektywne przyczyny niezależne  

od Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, Wykonawca 
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niezwłocznie powiadomi o nich Zamawiającego na piśmie i uzasadni ich wpływ  

na termin - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nowe okoliczności w razie niedotrzymania 

terminu zakończenia robót.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach i na 

zasadach określonych w §12.  

4. Za termin zakończenia całości robót przyjmuje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę  

do Zamawiającego gotowości do odbioru złożonego na piśmie po zakończeniu wykonania robót. 

 

Obowiązki stron 

§3 
1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach  

w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac w trakcie realizacji zadania. 

2. Zamawiający  zobowiązany jest do: 

a. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót,  

b. współdziałania z Wykonawcą w celu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, 

c. terminowego przystąpienia do odbioru robót i zapłaty wynagrodzenia, 

 

§4 
1. Wykonawca w związku z realizacją robót ma obowiązek: 

a. realizować roboty zgodnie z umową, ofertą, przepisami BHP zasadami wiedzy technicznej oraz 

przepisami prawa, 

b. zapewnić odpowiednio wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników niezbędnych do 

odpowiedzialnego i terminowego wykonania robót,  

c. wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych przy użyciu wyrobów i materiałów 

wprowadzonych do obrotu lub udostępnionych - zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tj. Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.). 

d. niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach,  

które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia zadania; 

e. realizować zakres rzeczowy i sposób wykonania zgodnie z ustaleniami z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

2. Wykonawca ma obowiązek współpracować i skoordynować wykonywanie robót z wykonawcami innych 

prac drogowych prowadzonych na drogach powiatowych na terenie powiatu polkowickiego. 

3. Maksymalny czas reakcji od momentu przyjęcia informacji o konieczności wykonania naprawy, 

zgłoszonej przez Zamawiającego (telefonicznie lub faksem) do momentu przyjazdu na miejsce, gdzie mają 

zostać wykonane roboty celem ustalenia zakresu prac i podjęcia działań zmierzających do wykonania 

naprawy nawierzchni, wynosi 5 dni. 

4. Zamawiający ustala godziny szczytu komunikacyjnego od godziny 6:30 do godziny 8:30 oraz od godziny 

13:30 do godziny 16:30, w czasie których należy bezwzględnie uzgodnić prace drogowe w obrębie jezdni 

na terenach miejskich. 

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego cedować swoich praw i zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów, w tym również dokonywać przelewu 

wierzytelności należnych z tytułu realizacji niniejszej umowy od Zamawiającego. 

 

Realizacja umowy 

§5 

1. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa SIWZ, ST, oferta Wykonawcy i niniejsza umowa. 

2. Podane nazwy własne, handlowych znaków towarowych (materiałów i urządzeń) są przykładowe 

i stanowią poziom odniesienia w zakresie jakości i specyfiki technicznej. Zamawiający dopuszcza użycie 

do wyceny i wbudowania materiały, urządzenia i technologie innych producentów w stosunku do 

przywołanych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych i jakościowych, co 

najmniej takich jak parametry techniczne i fizyczne materiałów wskazanych w udostępnionych 

dokumentach. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru), Wykonawca ma obowiązek przedłożyć 

odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne oraz karty techniczne, czy opisy 

zastosowania - na wyroby przewidywane do wbudowania.  

4. W przypadku wątpliwości co do jakości zastosowanych technologii lub materiałów na żądanie 

Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki 

http://administracja3.inforlex.pl/roczniki/przepisy/tresc,DZU,2016,46,0290,00,OBWIESZCZENIE-MARSZALKA-SEJMU-RZECZYPOSPOLITEJ-POLSKIEJ-z-dnia-20160209-r-w-sprawie.html?str=0&pozycja=1
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oraz materiały niezbędne do wykonania badań, w celu potwierdzenia jakości robót wykonanych 

z materiałów Wykonawcy na terenie budowy. 

5. Jeżeli w rezultacie prowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są 

niezgodne z umową, to konsekwencje wynikające z tego faktu oraz koszty obciążają Wykonawcę. 

6. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do naprawy wszystkich 

ewentualnych urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót. 

7. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco utrzymywać porządek w pasie drogowym oraz prowadzić prace 

zgodnie z przepisami BHP z uwzględnieniem ust. 10. 

8. Materiał drogowy, który nadawać się będzie do ponownego wbudowania stanowić będzie własność 

Zamawiającego, którą Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do siedziby Zamawiającego 

w Przemkowie co należy ująć w cenie zamówienia. 

9. Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wbudowania stają się 

własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu budowy w sposób i terminie niekolidującym 

z wykonaniem innych robot. Koszt związany z rozbiórką, transportem, utylizacją w/w materiałów 

Wykonawca powinien zawrzeć w cenie ofertowej. Pozyskanie miejsca utylizacji materiałów wraz 

z dowodem dostarczenia stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca powinien na etapie przygotowania 

oferty ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiałów przeznaczonych do utylizacji. Ewentualna zmiana 

tych odległości w stosunku do założonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcy.  

10. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 

1997 r Prawo o ruchu drogowym. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.), zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. poz. 2181 z późn. zm.) i utrzymywania tego oznakowania 

w należytym stanie przez czas wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest poinformować 

odpowiednie służby i jednostki komunikacji i transportu o utrudnieniach w ruchu zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 

poz. 784). 

 

Odbiór prac 

§6 

1. Termin zakończenia robót i gotowość do odbioru końcowego Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie 

zgłosić Zamawiającemu. 

2. Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia 

i uznaniem ich przez Zamawiającego za prawidłowo wykonane tj. bez usterek i wad. 

3. Jeśli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada usterki lub wady 

Zamawiający może odmówić odbioru, przy czym Strony uzgodnią termin uzupełnienia braków i usterek.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić 

od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

7. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia wad.  

1) jeżeli wady nie zostaną usunięte w sposób właściwy - Zamawiający będzie miał prawo żądać obniżenia 

wynagrodzenia umownego brutto o taką kwotę, jaka będzie niezbędna do usunięcia wad nie usuniętych 

przez Wykonawcę.  

2) jeżeli termin do usunięcia wad upłynie bezskutecznie - Zamawiający, niezależnie od naliczenia kary 

umownej zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia tych usterek innemu podmiotowi  

na koszt Wykonawcy, bez utraty prawa do gwarancji.  

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszystkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze 

wad i usterek. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie powoduje zmiany terminu zakończenia robót.  
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9. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

§7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalają wstępne 

wynagrodzenie, zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości: ………………….. zł (słownie złotych: 

……………………… złotych …../100), w tym podatek VAT w wysokości …… %,  

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy i rozliczane będzie 

powykonawczo, na podstawie ilości Mg zużytego materiału, według zagregowanej pozycji określającej 

zakres prac, w oparciu o jednostkową stawkę ofertową, która wynosi: brutto …………………. zł za 

1 Mg wbudowanego materiału (słownie złotych …………………………). 

3. Wartość wykonanych robót nie może przekroczyć maksymalnej kwoty jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na realizację zadania w wysokości brutto ………………………… . 

4. Za wartość wykonanych robót Strony uznają iloczyn ilości wbudowanego materiału, zatwierdzony przez 

Zamawiającego i odpowiadającej im, określonej umową i ofertą, stawce jednostkowej.  

5. Nie przewiduje się możliwości wzrostu stawki jednostkowej podanej w ofercie. 

 

§8 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, maksymalnie jeden raz w 

miesiącu, proporcjonalnie do wykonanego zakresu prac -  na podstawie protokołu odbioru robót. 

2. Faktura końcowa za wykonanie przedmiotu zamówienia nie może być niższa niż 20% wartości przedmiotu 

umowy określonego w §7 ust. 1. 

3. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe 

Wykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez 

Wykonawcę, przelewem w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury wraz z 

Protokołem odbioru robót - bez wad i usterek, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy. 

4. Za spełnienie obowiązku zapłaty w terminie przyjmuje się dzień przekazania dyspozycji przez 

Zamawiającego do banku o przekazanie środków finansowych dla Wykonawcy. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT wg. następującego wzoru: 

Nabywca:  

Powiat Polkowicki  

ul. Św. Sebastiana 1 , 59-100 Polkowice 

NIP: 692-22-74-708 

Odbiorca:  

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych  

ul. Fabryczna 16 

59-170 Przemków 
 

2. Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, jeżeli w terminie płatności wniesie 

zastrzeżenia do przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek dla Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca nie może uzależniać wykonania robót od udzielenia zaliczki. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez własnego podpisu. 

 

Postanowienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

§ 10 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a (oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy Pzp Zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (na pełny etat) przez Wykonawcę osób wykonujących czynności 

związane z naprawie nawierzchni bitumicznych, poprzez uzupełnienie ubytków, przy użyciu remontera 

drogowego typu „Patcher”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący wskazane czynności będą w okresie realizacji 

umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 

1974 r. - Kodeks pracy.  

3. Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1 przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 

w sytuacji gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu.  
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5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących określone czynności na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 

umowne określone w § 11ust. 2 pkt. 3 niniejszej umowy. 

6. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących określone czynności na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od 

umowy zgodnie z § 13 ust. 1 pkt. 1) lit. c niniejszej umowy. 

 

Kary umowne i odszkodowania 

§ 11 

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto określonej w §7 ust. 1 umowy, w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności w przypadku: 

a) braku pełnego wykonania zakresu przedmiotu umowy określonego w §1 umowy; 

b) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

2) w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto określonej w §7 ust. 1 umowy za każdy dzień 

opóźnienia w przypadku: 

a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, licząc od 

umownego terminu zakończenia robót, o którym mowa w §2, 

b) opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru licząc od dnia wyznaczonego 

przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek. 

c) opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, licząc od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek. 

3) w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek oraz 2.000,00 zł za miesiąc braku spełnienia 

wymogu zatrudniania pracowników świadczących określone czynności na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Kara umowna, naliczana będzie oddzielnie za każdy przypadek 

niewykonania ww. obowiązku oraz za każdy miesiąc realizacji umowy w okresie w którym Wykonawca 

nie spełnia nałożonych wymogów. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto określonej 

w § 7 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 

4. Gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, strony mają prawo 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych mu kar umownych z faktur przedkładanych 

przez Wykonawcę do rozliczenia. 

 

Zmiany Umowy 

§ 12 

1. W oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nw. zmian istotnych 

zapisów umowy, co do zakresu określonego w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, w SIWZ, w ofercie: 

1) w zakresie terminu zakończenia przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:  

a. wystąpienia okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które czasowo uniemożliwiły prowadzenie 

prac przez Wykonawcę, udokumentowanych w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, 

b. wystąpienia potwierdzonych przez IMIGW niekorzystnych warunków atmosferycznych, w okresie 

dłuższym niż 1 tydzień, uniemożliwiających Wykonawcy realizację robót zgodnie z wymaganiami 

technologii. Termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony maksymalnie o ilość dni 

występujących niekorzystnych warunków atmosferycznych; 

c. jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającego się okresu wykraczającego poza określony 

termin realizacji zamówienia. W przypadku wystąpienia w/w okoliczności, termin wykonania umowy 

może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

d. w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Stron 

umowy, 

2) Pozostałe zmiany: 

a. zmiana ilości w zakresie przedmiotu zamówienia (maksymalnie do ilości 150 Mg), do kwoty jaką 

Zamawiający może przeznaczyć na realizacje zadania, ujętą w §7 ust. 3. 

b. zmiana ustawowa stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie 

wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, 
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c. zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, 

d. numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub 

następstwo prawne, 

e. w przypadku konieczności dostosowania postanowień niniejszej umowy do zmian wynikających 

z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji 

umowy wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron; 

f. w przypadku zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

przyspieszających realizację, obniżających ponoszone przez Zamawiającego koszty; 

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: 

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; zmiana danych 

teleadresowych, zmiana osób funkcyjnych określonych w § 15 oraz zmiany postanowień Umowy nie 

stanowiące treści oferty Wykonawcy. 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 13 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a. Wykonawca z własnej winy nie przystąpi do realizację robót, w terminie określonym w § 4, ust. 3,  

b. opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy trwa dłużej niż 14 dni, 

c. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zatrudnienia pracowników na 

podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 10. W przypadku takim Wykonawcy nie będą 

służyć względem Zamawiającego żadne roszczenia, w tym o naprawienie szkody, 

d. w razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 

spowodowania swoim działaniem zagrożenia dla życia lub zdrowia osób – Zamawiającemu 

przysługuje prawo do odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym, 

e. zgodnie z art. 145 ustawy Pzp, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a. Zamawiający odmawia odbioru robót bez uzasadnionej przyczyny lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru, 

b. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

c. Zamawiający nie reguluje należności Wykonawcy przez okres dłuższy niż 2 miesiące, licząc od 

daty wymagalności faktury. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

a. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 

b. Wykonawca  zabezpieczy przerwane  roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 

która odstąpiła od umowy, 

c. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie 

od umowy nastąpiło z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany 

jest do dokonania odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz do zapłaty wynagrodzenia za 

roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 

Ubezpieczenie i odpowiedzialność cywilna 

§14 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim 

podczas wykonywania prac. 
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2. Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji przedmiotu umowy jest ubezpieczony  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł. 

3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do zawarcia nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i do 

przedłożenia Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem oraz do wglądu oryginał 

odnowionego ubezpieczenia w terminie 3 dni kalendarzowych od daty jego zawarcia. 

 

Przedstawiciele stron 

§15 

1. Zamawiający w związku z realizacją niniejszej umowy powołuje: 

do kontaktów i koordynowania: Jarosław Miłostan, tel. 76 – 831-94-74; 

2. Zamawiający w związku z realizacją niniejszej umowy powoła Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Z ramienia Wykonawcy powołuje się: 

do kontaktów i koordynowania – ………….. – tel. ……………………..; 

4. Zmiana osób funkcyjnych reprezentujących strony w toku realizacji zadania wymaga zawiadomienia na 

piśmie i nie stanowi istotnej zmiany warunków umowy. 

 

Postanowienia końcowe 

§16 

1. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.  

3. W przypadku wystąpienia sporów na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać je 

na drodze negocjacji.  

4. W razie braku porozumienia stron, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§17 

1. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

2. jednorodną część niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1 – oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:    WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 

do Umowy nr …………. 

z dnia ………. r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O ZATRUDNIENIU NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 

 OSÓB WYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 
 

 
Zgodnie z § 10 ust 3 umowy oświadczam, że zatrudniam na podstawie umowy o pracę (pełny etat) osoby, 

które zamierzam skierować do wykonywania wskazanych poniżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: „Remonty bieżące dróg powiatowych na terenie Powiatu Polkowickiego”, w zakresie części I 

– naprawa bieżące dróg 

 

Lp. Czynności realizowane  

w ramach zamówienia 

Ilość osób 

min. 

Uwagi 

1. 
czynności związane z naprawą nawierzchni bitumicznych, 

poprzez uzupełnienie ubytków, przy użyciu remontera 

drogowego typu „Patcher” 
  

 
Pracownicy wykonujący wskazane czynności będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.  

 

 

 

 

 


