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UMOWA Nr PZDP.253……..2019 

 

W dniu …………………. 2019. r. 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  

……………………………… 

 reprezentowaną przez: 

1. ………………………….. 
zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 

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

 

§ 1 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bez zastosowania ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pózn. zm. ) w związku z art. 4 

pkt. 8 Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: 

 

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Polkowickiego 

 

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie oznakowania poziomego na wskazanych przez Zamawiającego drogach 

powiatowych, zlokalizowanych na terenie Powiatu Polkowickiego, zgodnie z szacunkową ilością przedstawioną  

poniżej: 

Lp. 

Podstawa 

wyceny 

(specyfikacja 

techniczna) 

Opis 
Jedn. 

miary 
Ilość 

1 2 3 4 5 

1. D.07.01.01 

oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą 

odblaskową, linie segregacyjne i krawędziowe 

ciągłe i przerywane, w tym podwójne-jednostronnie 

przerywane lub podwójne ciągłe, malowanie 

mechanicznie (oznakowanie np. P-7c, P-7a, P-1a, P-

1b, P-1e, P-6, P-7d, P-4) 

m
2
 3.500,00 

2. D.07.01.01 

oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą 

odblaskową, strzałki i inne symbole malowane 

ręcznie, piktogramy (oznakowanie np. P-12, P-17, 

P-14, P-13, A-17) 

m
2
 1.000,00 

3 D.07.01.01 

oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą 

odblaskową, linie na przejściach dla pieszych, 

malowane mechanicznie (oznakowanie  P-10) 

m
2
 1.000,00 

4 D.07.01.01 
Mechaniczne usuwanie starego oznakowania/ 

Zamalowanie na czarno 
m

2
 100,00 

3.  Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z 

obowiązującymi normami i przepisami w tym drogowymi. 

 

§ 2 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30.09.2019 r.  

 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 ustala się jako rozliczenie kosztorysowe 

powykonawcze a jego wartość przyjmuję się w wysokości wstępnej  ……………… zł netto ( słownie: 

…………………………….. 00/100) ………………….. zł brutto (słownie zł: ……………………………………. 

00/100).  

2. Wartość ostateczna ustalona zostanie na podstawie rozliczenia faktycznie zleconych i wykonanych ilości 

poszczególnych robót przy zachowaniu cen jednostkowych- przedstawionych w formularzu ofertowym- 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wartość ostateczna nie może przekroczyć kwoty maksymalnej 
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w wysokości ……………… zł netto ( słownie: …………………………….. 00/100) ………………….. zł brutto 

(słownie zł: ……………………………………. 00/100).  

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania w dniu odbioru dokumentacji powykonawczej, która 

zawierać powinna: zakres rzeczowy i ilościowy, obmiar ostatecznie wykonanych prac, oświadczenie Wykonawcy 

o zakończeniu robót. 

4. Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia i uzyskaniem 

przez Zamawiającego za prawidłowo wykonane. 

5. W przypadku zwiększenia ilości poszczególnych robót, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ich po cenach 

wskazanych w formularzu ofertowym. 

6. W przypadku zmniejszenia ilości wykonywanych robót, Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego 

tytułu. 

7. Zapłata należności  nastąpi jednorazowo na podstawie złożonej w siedzibie zamawiającego, prawidłowo 

wystawionej faktury VAT z uwzględnieniem nw. zapisów: 

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 

Oraz protokołu odbioru końcowego. 

8. Należności wynikające z faktury VAT będą płatne przelewem na konto Wykonawcy nr: 

…………………………………, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury  

9. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania przez Zamawiającego do banku dyspozycji przelewu na 

konto Wykonawcy. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne liczone od wartości brutto wynagrodzenia umownego ujętego 

w § 3 ust. 1 umowy w wysokości; 

a. 10% - w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca. 

b. 10% - w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów innych niż wymienione w ust. 2. 

c. za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto ujętego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne liczone od wartości wynagrodzenia ujętego w § 3 ust. 1 umowy w 

wysokości; 

a. 10% w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Zamawiający tj. niewywiązanie się Zamawiającego z warunków umowy. 

3. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu brutto określonemu 

za przedmiot umowy (§ 3 ust. 1 umowy). 

4. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wszelkie wierzytelności 

powstałe na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kary umowne. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych.  

 

§ 5 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdej chwili w przypadku: 

a. zgłoszenia wniosku o upadłość firmy Wykonawcy, 

b. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

c. przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznym, 

d. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym 

wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

e. Wykonawca wykonuje umowę nienależycie, odstąpienie od umowy w takich wypadkach może nastąpić w 

terminie 14 dni od doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 

umowy. Wezwanie uważa się za doręczone jeśli zostało wysłane na adres wskazany przez Wykonawcę, 

f. gdy Wykonawca rażąco naruszy zapisy umowy i Zaproszenia do składania ofert, powodując  tym samym 

działanie na szkodę lub niekorzyść Zamawiającego, 

g. Wykonawca dostarcza materiał o jakości niezgodnej z normami obowiązującymi w tym zakresie. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią bazą i środkami do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy 

a użyty sprzęt i materiały odpowiadają wymaganiom stawianym, w przepisach i normach dotyczących bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i znaków drogowych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z Prawem o ruchu drogowym z 

dnia 20.06.1997 r. (t.j. Dz. U. 2012 poz. 1137 z późn. zmianami), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181  z późn, 

zmianami )  i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót.  

3. 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, 

4.  W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 

oraz będzie składował wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w sposób nie powodujący kolizji, usuwał zbędne 

materiały, odpady i śmieci. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać do 

Zamawiającemu.  

5. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace zgodnie z przepisami BHP i warunkami bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

§ 7 

1. Nadzór nad realizacją umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: Jarosław Miłostan tel. 76 8319474 

2. Nadzór z ramienia Wykonawcy sprawować będzie……………………………… Tel………………………. 

 

§ 8 

Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią bazą i środkami do wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 

 

§ 11 

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. 

2.  Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

a. oferta Wykonawcy. 

 

    Zamawiający                          Wykonawca 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)     

 

informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych Zleceniobiorcy jest Dyrektor Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych 

w Przemkowie z siedzibą przy ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemków, tel: 76 831 94 74, e-mail: 

biuro@pzdp.pl, 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Polkowickim Zarządzie Dróg Powiatowych w 

Przemkowie możliwy jest pod numerem tel. 723 638 988 lub adresem e-mail: inspektor@pcuwpolkowice.pl, 

3. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane w celu realizacji umowy - zlecenia o świadczenie usług 

zewnętrznego inspektora danych osobowych, 

4. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia j/w o 

ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108), 

5. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą udostępniane podmiotom świadczącym Administratorowi Danych 

Osobowych usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom świadczącym 

usługi informatyczne, wsparcia technologicznego  

i organizacyjnego,   

6. Dane osobowe Zleceniobiorcy przechowywane będą przez okresy określone w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, a także instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), 

7. Zleceniobiorca posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a 

także prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych 

Osobowych realizacji tych praw, 

8. Zleceniobiorca posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem  przypadku, gdy 

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, 

9. Przysługuje Zleceniobiorcy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych  

w przypadku gdy uzna Zleceniobiorca, że przetwarzanie danych narusza Zleceniobiorca prawa lub wolności,  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich 

podania może skutkować odmową zawarcia umowy - zlecenia, 

11. Dane osobowe Zleceniobiorcy nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu, 

ani udostępnianiu do państw trzecich. 

 

Administrator Danych Osobowych 

https://poczta.wp.pl/k/

