
Wzór umowy 

UMOWA Nr ZP.253.18.2018 

W dniu _______.2018 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  

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

., (wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/Krajowego Rejestru 

Sądowego)  

z siedzibą w ……………………………………………….………………………………  

REGON ……………,  

NIP:…………….. reprezentowanym/reprezentowaną przez: 

…………………………………………………..…………  

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

§ 1 

1. Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) - na podstawie art. 4 

pkt. 8 ww. ustawy. 

2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do: 

 

Wykonania oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Polkowickiego. 

 

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) 

m2 2420,00 

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) 

m2 250,00 

3 D.07.01.01 

oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową, 

linie na przejściach dla pieszych, malowane mechanicznie 

(oznakowanie  P-10) 

m2 1000,00 

4 D.07.01.01 Mechaniczne usuwanie starego oznakowania m2 20,00 

 

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

technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami w tym drogowymi. 

 

§ 2 

Termin realizacji umowy: do 30.09.2018 r. 

 

 

 

 



§ 3 

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

w formie rozliczeniowej o wartości nie wyższej niż ………………………….. netto ( 

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

2. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie określone na podstawie rozliczenia faktycznie 

zleconych i odebranych ilości poszczególnych robót oraz odpowiednich cen jednostkowych 

ofertowych. 

3. Ofertowe ceny jednostkowe netto określone w ofercie Wykonawcy zostają ustalone na okres 

ważności umowy i nie będą podlegały zmianom ani waloryzacji, natomiast wynagrodzenie brutto 

podlega zmianie tylko w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia 

niniejszej umowy 

4. Należności wynikające z faktur/rachunków będą płatne jednorazowo, przelewem na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku przez 

Zamawiającego wraz z załączonym protokołem odbioru końcowego . 

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie dokonane   na podstawie rachunku lub 

faktury VAT wraz z protokołem odbioru końcowego i rozliczenia powykonawczego. 

6. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu. 

7. Faktury będą wystawione na: 

 

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 

i doręczone na adres Zamawiającego tj. Polkowickiego Zarządu Dróg Powiatowych,                   

ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemków. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a. 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w §3 ust.1 gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

b. za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w §3 ust.1 odpowiednio dla części                    

za każdy dzień zwłoki, po terminie z §2, 

c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - 

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego wymienionego w §3 ust.1 odpowiednio                    

dla części za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

d. za spowodowanie przerwy w realizacji robót dłuższej niż 7 dni z przyczyn zależnych                  

od Wykonawcy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego wymienionego w §2 ust.1 

odpowiednio dla części za każdy następny dzień przerwy, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto wymienionego w §3 ust.1 w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy               

z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 

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

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

 

§ 5 

Nadzór nad realizacją umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: Jarosław Miłostan. 

Nadzór nad realizacją Umowy z ramienia Wykonawcy sprawować będzie:………………………. 

 

§6 

Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na wykonane oznakowanie poziome licząc od dnia ich 

protokolarnego odbioru. 



§ 7 

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. 

 

§ 8 

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

nieważności. 

§ 9 

W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks 

Cywilny. 

§ 10 

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

dla Zamawiającego. 

2.  Integralną część niniejszej umowy stanowi: 

a. oferta Wykonawcy. 

 

 

 

    Zamawiający                           Wykonawca 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 Pani / Pana 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 Pani / Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 

4. Odbiorcami Pana / Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2017 r. poz. 1579 i 2018), 

5. Dane osobowe Pana / Pani będą udostępniane również 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 Pani / Pana przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  

a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 

7. Pani / Pan 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. Pani / Pan posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem  przypadku, gdy przetwarzanie danych 
odbywa się na podstawie przepisów prawa, 

9. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
przypadku gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności, 

10. Obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych bezpośrednio Pana / Pani dotyczących jest wymogiem ustawowym 
określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, konsekwencja niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych, 

11. Dane osobowe Pani / Pana nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają profilowaniu, ani udostępnianiu do 
państw trzecich. 

 

Administrator Danych Osobowych 

 

         

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

