
UMOWA NR DtiZP/201/......./2017 /wzór umowy/

zawarta w dniu ...........................2017 r. w Trzebnicy pomiędzy:
Powiatem Trzebnickim,  ul.  Ks.  Dz.  W.  Bochenka 6,  55-100 Trzebnica  NIP:  915-16-05-763 -
Zarządem Dróg Powiatowych w Trzebnicy,  ul.  Wrocławska 9,  55-100 Trzebnica,  w imieniu
którego  działa  Paweł  Kaźmierczak  –  p.  o.  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych,  przy
kontrasygnacie Pauliny Mesjasz – Głównego Księgowego Zarządu Dróg Powiatowych,
zwanym dalej Zamawiającym, 
a
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą,
zwanymi dalej łącznie Stronami,
w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym z pominięciem ustawy z
dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych,  albowiem  wartość  zamówienia  nie
przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 Euro (art. 4 pkt 8 ww. ustawy), 
o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania usługi
polegającej na koszeniu poboczy wraz ze skarpami przy drogach wojewódzkich nr 340, 341, 342,
404 na terenie Powiatu Trzebnickiego tj.: 
1) DW 340 odcinek między miejscowościami Bukowice – Oborniki Śląskie,
2) DW 341 odcinek między miejscowościami Uraz – Pęgów, 
3) DW 342 odcinek między gr. Pow. (Wrocław) most przed Szewcami – Oborniki Śląskie,
4) DW 404 od DW 342 do przejazdu PKP w miejscowości Szewce.
2.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  usługi  określonej  w  ust.  1  z  uwzględnieniem
następujących obowiązków:

1) usługa będzie wykonywane przy czynnym ruchu drogowym, w związku z tym Wykonawca
będzie zobowiązany wdrożyć projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

2) Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zabezpieczenie  wykonywania  usługi  oraz  pełną
kontrolę jej jakości,

3) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem i zniszczeniem własności
publicznej  lub  prywatnej.  Jeżeli  takie  zniszczenie  nastąpi,  Wykonawca  naprawi  lub
odtowrzy uszkodzoną własność na własny koszt i ryzyko,

4) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  w  czasie  wykonywania  usługi  wszelkie
przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego  oraz  przestrzegać  wszystkich
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) Wykonawca odpowiada za oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania usługi,
6) nadzór  nad  inwestycją  będzie  prowadzić  pracownik  Zarządu  Dróg  Powiatowych  w

Trzebnicy  w osobie  Pana  .........................  Osoba  ta  ma  prawo wydawać  polecenia  oraz
weryfikować jakość i zgodność prac,

7) Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami
realizacji przedmiotu umowy,

8) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usługi za pomocą następującego sprzętu:
a) kosiarek bijakowych oraz kosiarek bijakowych na wysięgniku, które powinny być przystosowane
do wykonywania koszenia w pasie drogowym (tzn. posiadać odpowiednie osłony i zabezpieczenia,
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aby nie stwarzać, w trakcie koszenia, zagrożenia bezpieczeństwa  ruchu pojazdów oraz pieszych),
b) żyłkowych kosiarek spalinowych ręcznych bądź ręcznie prowadzonych. 
3. Strony ustalają, że określony w ust. 1 i 2 przedmiot umowy obejmuje w szczególności wykonanie
prac obejmujących mechaniczne koszenie traw i chwastów oraz jednorocznych samosiewów drzew
i  krzewów  z  poboczy  wraz  ze  skarpami  i  przeciwskarpami,  a  także  ręczne  wykaszanie  przy
pachołkach  hektometrowych,  znakach  pionowych,  drzewach  –  z  usunięciem  odrostów  przy
drzewach, w obrębie barier drogowych ochronnych oraz w granicach obszaru zabudowanego w
ciągu dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi, o której mowa w ust. 1- 3, dwukrotnie dla
każdego z czterech odcinków drogowych,  o których mowa w ust.  1,  przy czym za wykonanie
pierwszego koszenia uznaje się pierwsze wykoszenie wszystkich czterech odcinków drogowych, o
których mowa w ust. 1, a za drugie koszenie uznaje się drugie wykoszenie wszystkich czterech
odcinków drogowych, o których mowa w ust. 1.
5.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  posiadania  przez  cały  okres  obowiązywania  umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanym z niniejszą umową na kwotę
wynoszącą co najmniej 50 000 zł.

§ 2
Wynagrodzenie

1. Z  tytułu  wykonania  niniejszej  umowy  Wykonawcy  przysługuje  od  Zamawiającego
wynagrodzenie  wynikające  z  kosztorysów  powykonawczych  (zestawienia  ilości
wykonanych i  odebranych prac określonych w m2 i  ceny jednostkowej za jeden m2)  dla
każdego z czterech odcinków drogowych, o których mowa w § 1 ust. 1 osobno. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowywania kosztorysów powykonawczych, o których
mowa w ust. 1 na podstawie ceny jednostkowej za jeden m2  zaoferowanej w formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej  umowy,  tj.  1 m2 - ....................  zł
brutto,  przy  czym  kosztorysy  te  będą  każdorazowo  weryfikowane  przez  Inspektora
Nadzoru  Dolnośląskiej  Służby  Dróg  i  Kolei  we  Wrocławiu,  którego  opinia  będzie
wiążąca dla Stron. 

3. Wynagrodzenie  Wykonawcy  stanowi  iloczyn  ilości  wykonanych  i  odebranych  prac
określonej  w  m2 i  wynikającej  ze  zweryfikowanych  w  sposób  określony  w  ust.  2
kosztorysów powykonawczych oraz ceny jednostkowej za jeden m2 - .................... zł brutto.

4.  Strony  zgodnie  postanawiają,  że  łączna  wartość  wynagrodzenia  Wykonawcy  (maksymalna
wysokość  wynagrodzenia)  nie  może  przekroczyć:  ............................ zł  brutto
(słownie: ................................ złotych brutto).  Wynagrodzenie to wynika z oferty Wykonawcy z
dnia  ....06.2017  r.,  stanowiącej   załącznik  nr  1  (stanowi  iloczyn  szacunkowych  ilości  prac
określonych w m2 i ceny jednostkowej za jeden m2).  W przypadku gdy wartość prac Wykonawcy
przekroczy  ww.  kwotę,  Wykonawcy  nie  przysługują  roszczenia  z  tego  tutułu  względem
Zamawiającego.

§ 3
Zapłata wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie  za  wykonaną usługę  rozliczone będzie  na  podstawie  dwóch faktur  VAT
wystawionych w następujący sposób: za pierwsze koszenie odcinków dróg o których mowa
w § 1 ust. 1  i za drugie koszenie odcinków dróg o których mowa w § 1 ust. 1, płatnymi po
zakończeniu i odbiorze danej cześci przedmiotu umowy.

2. Podstawę  do  wystawienia  faktur  będzie  stanowić:  protokół  odbioru  końcowego  danego
koszenia,  podpisany  przez  Wykonawcę,  inspektora  nadzoru  a  także  przedstawiciela
Zamawiającego  stwierdzający poprawność  wykonania  prac  oraz  zatwierdzone  w sposób
określony w § 2 ust. 1 kosztorysy powykonawcze.
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3. Faktury  płatne  będą  w terminie  30  dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego
prawidłowo wystawionych faktur, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze
..........................................................................................................................  prowadzony w
banku.............................................  Zmiana  numeru  rachunku  bankowego  nie  wymaga
zmiany  niniejszej  umowy,  przy  czym  jest  dopuszczalna  pod  warunkiem  uprzedniego
zawiadomienia  Zamawiającego  na  piśmie  przez  osobę  uprawnioną  do  reprezentacji
Wykonawcy zgodnie z CEIDG bądź KRS.

4. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będą sporządzane przez Wykonawcę w języku
polskim.

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Strony ustalają następujące dane wskazane w fakturze VAT:

Dla Zamawiającego:
Nabywca - Powiat Trzebnicki, ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6, 55-100 Trzebnica NIP: 915-16-05-763
Odbiorca - Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy, ul. Wrocławska 9, 55-100 Trzebnica.
Dla Wykonawcy:
…..........................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................

§ 4
Termin wykonania Umowy

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niniejszej umowy w terminie:
a)  pierwsze  koszenie odcinków  drogowych,  o  których  mowa  w  ust.  1 –  od  dnia  podpisania
niniejszej umowy do dnia 10.07.2017 r.,
b) drugie koszenie odcinków drogowych, o których mowa w ust. 1 – od dnia 15.09.2017 r. do dnia
15.10.2017 r.,

 § 5
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązany jest  do  wykonania  niniejszej  umowy z  należytą  starannością,
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa,  standardami,  etyki  zawodowej  oraz
postanowieniami niniejszej umowy.

2. Wykonawca  oświadcza,  że  zapoznał  się  w  terenie  ze  stanem  odcinków  dróg  objętych
umową.

3. Wszelkie  dokumenty  i  informacje  otrzymane  przez  Wykonawcę  od  Zamawiającego  w
związku  z  wykonywaniem umowy nie  będą,  za  wyjątkiem przypadków,  gdy będzie  to
konieczne w celu wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

4.  Korespondencja  wysłana  telefaksem  lub  pocztą  elektroniczną  musi  być  każdorazowo
bezzwłocznie potwierdzona na piśmie.

5. Po  wykonaniu  prac,  przed  podpisaniem  protokołu  odbioru  końcowego,  Wykonawca
zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu kosztorysów powykonawczych, przy
czym  brak  tych  dokumentów  będzie  stanowił  dla  Zamawiającego  podstawę  odmowy
podpisania protokołu odbioru prac. 

§ 6
Odbiory końcowe

1. Odbiór końcowy każdego z odcinków dróg, o których mowa w § 1 ust. 1  nastąpi w terminie
do 7 dni od dnia pisemnego zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości
do odbioru.                                                                       

2. Odbiór końcowy każdego z odcinków dróg, o których mowa w § 1 ust. 1 nastąpi wyłącznie
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na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez Wykonawcę, inspektora nadzoru a także
przedstawiciela Zamawiającego.

3. Do każdego protokołu odbioru końcowego Wykonawca dołączy dokumenty wymienione w
§ 5 ust. 5.

§ 7
Kary umowne

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych Wykonawcy w następujących
wypadkach i okolicznościach: 

1)  w  przypadku  nienależytego  wykonywania  umowy  przez  Wykonawcę  -  w  wysokości  1  %
wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 4, za każdy kolejny
dzień nienależytego wykonywania umowy,

2)  w  przypadku  niewykonania  umowy  przez  Wykonawcę  lub  rozwiązania  umowy  przez
Zamawiającego w przypadku określonym w § 8 ust. 2 i ust. 3 umowy - w wysokości 15 %
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 4,

3)   za  opóźnienie  w  wykonaniu  każdej  części  przedmiotu  umowy  (pierwszego  lub  drugiego
koszenia  odcinków drogowych,  o  których  mowa w ust.  1)  z  osobna –  w wysokości  1  %
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony
od  upływu  terminu  ustalonego  w  umowie  jako  termin  pierwszego  lub  drugiego  koszenia
odcinków drogowych, o których mowa w ust. 1.

2. Kary umowne należne są za każdorazowe nienależyte wykonanie umowy lub niewykonanie
umowy. Kary umowne dochodzone są odrębnie za każde nienależyte wykonanie  umowy
lub niewykonanie umowy.

3. Jeżeli  kary umowne,  o  których mowa w ust.  1  pkt  1 wyniosą łącznie więcej  niż  20 %
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 4, Zamawiający może odstąpić
od umowy bądź zażądać stosownego obniżenia wynagrodzenia. 

4. Zamawiający,  zastrzega  sobie  prawo  potrącenia  kar  umownych  z  wynagrodzenia
Wykonawcy.  

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  na  zasadach  ogólnych  z  kodeksu
cywilnego odszkodowań przewyższających wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 8
Odstąpienie i rozwiązanie umowy

1. Odstąpienie  od  umowy wymaga  formy pisemnej  pod rygorem nieważności  i  musi  zawierać
uzasadnienie  obejmujące  opis  podstaw  jego  dokonania.  Odstąpienie  uznaje  się  za  skuteczne  z
chwilą doręczenia Wykonawcy.
2. Zamawiający  może  rozwiązać  umowę  z  zachowaniem 30-dniowego  okresu  wypowiedzenia,
jeżeli Wykonawca naruszy jej istotne postanowienia tj. w szczególności określone w § 1, § 4 i § 5. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy
Wykonawcy  gdy Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie wykonywania umowy w
ciągu  4  dni  roboczych  od  ustalonej  daty  rozpoczęcia  jej  wykonywania.  Przez  utaloną  datę
rozpoczęcia wykonywania umowy rozumie się dzień jej podpisania przez obie strony. 
4. Rozwiązanie umowy powinno być  dokonane w formie pisemnej  pod rygorem nieważności  i
zawierać  uzasadnienie  jego  dokonania.  Rozwiązanie  umowy uznaje  się  za  skuteczne  z  chwilą
doręczenia stronie umowy pisemnego rozwiązania umowy.
5.  W przypadku  odstąpienia  lub  rozwiązania  umowy,  Wykonawca  w  terminie  14  dni  dokona
rozliczenia  umowy i  wyda Zamawiającemu wszelką  dokumentację  oryginalną  wraz  z  kopiami,
związaną  z  realizacją  przedmiotu  umowy  oraz  przedłoży  pełną  informację  o  stanie  realizacji
inwestycji.

§ 9
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Załączniki do umowy
Integralną części niniejszej Umowy stanowi załącznik.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Językiem  umowy,  wszelkiej  korespondencji,  faktur,  protokołów  i  dokumentów
sporządzanych przez obie strony umowy jest język polski.

2. Strony  zobowiązują  się  do  każdorazowego  powiadamiania  się  listem  poleconym
o  zmianie  adresu  swojej  siedziby,  pod  rygorem  uznania  za  skutecznie  doręczoną
korespondencję wysłaną na adres podany w umowie. 

3. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.
4. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  mają  zastosowanie  stosowne  przepisy

prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.
5. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz

dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

    ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:
               

……………………         ……………………
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