
 

UMOWA - projekt 
 

zawarta w dniu  …………………. w Chodzieży pomiędzy: 

Powiatem Chodzieskim – Starostwem Powiatowym z siedzibą w Chodzieży,  

ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież, NIP 607-00-69-997,  

reprezentowanym przez: 

Mirosława Juraszka  – Starostę 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu, w imieniu którego na podstawie upoważnienia  

Nr 1/2015 z dnia 16 lutego 2015r. działa Anna Zdziebło 

zwanym dalej Zamawiającym, 
 

a  …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 
1. Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

- Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Remont przepustu w ciągu drogi                 
nr 1177P w m. Bukowiec”, w zakresie określonym przez Zamawiającego w zaproszeniu do 

złożenia oferty oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną i ofertą Wykonawcy stanowiącymi 

odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w ust. 2 strony ustalają jako 

wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę: 

- netto ……………. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………) 

plus podatek VAT 23 %, co łącznie stanowi: 

- brutto …….……. zł 

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

 

§ 2 
1. Okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi 36 miesięcy. 

Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu 

bezusterkowego odbioru robót. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli 

reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

 

§ 3 
1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy pas drogowy drogi powiatowej nr 1177P                

w m. Bukowiec, odcinek od km 58+340 do km 58+440, na którym będą prowadzone roboty 

związane z remontem przepustu w terminie 3 dni po powiadomieniu o zamiarze rozpoczęcia robót. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do robót w ciągu 5 dni od dnia przekazania pasa 

drogowego. 

 

§ 4 

Termin wykonania robót określonych w § 1  -  60 dni od podpisania umowy 

 

§ 5 
Inspektorem Nadzoru z ramienia Powiatu Chodzieskiego będzie: 

p. ……………………… – ………………………………………………... 

 

§ 6 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody powstałe w związku z realizacją robót objętych umową. 

 

 

 



 

§ 7 
1. Wykonanie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie najpóźniej następnego dnia po 

terminie określonym w §4. 

2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót  

w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich wykonania. Zamawiający dokonuje odbioru  

z udziałem Wykonawcy. 

3. Zamawiający sporządza protokół odbioru robót. Protokół podpisują strony umowy. 

4. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu 

wykonania robót. 

 

§ 8 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust.3 za wykonane i odebrane roboty wypłacone 

będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego 

bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.  

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze robót  

w terminie do 14 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie 

datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

3. Płatnikiem faktur wystawionych przez Wykonawcę, za wykonanie przedmiotu zamówienia  

określonego w §1 ust. 2 jest Powiat Chodzieski, ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież;                         

NIP 607 00 69 997. 

4. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane na 

fakturze. 

 

§ 9 
Do obowiązków stron należy: 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie pasa drogowego, 

b) zapłata za wykonane i odebrane roboty, 
 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
 

a) wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 w oparciu o szczegółową specyfikację 

techniczną, 

b) oznakowanie odcinka drogi, na którym będą prowadzone roboty i zapewnienie właściwej 

organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami do czasu odbioru 

końcowego. 

c) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu robót. 

d) zapewnienie, na czas trwania robót, kierownika robót, 

e) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz 

zapewnienie warunków p.poż. 

 

§ 10 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualnie powstałe szkody majątkowe i osobowe wobec osób 

trzecich, związane z prowadzonymi robotami w trakcie realizacji zadania licząc od dnia przekazania pasa 

drogowego do odbioru końcowego robót. 

 

§ 11 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości  

5000,00 zł w przypadku odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od umowy z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5000,00 zł                  

w przypadku odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień przekroczenia terminu, o którym 

mowa w § 4 wykonania robót objętych umową w wysokości 500,00 zł. 
4. W przypadku, gdy Wykonawcy nie zostało wypłacone wynagrodzenie, kary umowne, o których 

mowa w ust. 1÷3, zostaną potracone z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 12 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony. 



 

 
 
 

 
§ 13 

Wykonawca oświadcza, że wykonywane przez niego roboty na rzecz Zamawiającego wchodzą         

w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. 

 

§ 14 
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Zamawiający zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Wykonawcy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Zamawiającego  

w ciągu 14 dni od chwili zgłoszenia roszczenia. 

3. Jeżeli Wykonawca odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie  

w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający może skierować sprawę na drogę postepowania 

sądowego. 

 

§ 15 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 16 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach 1 dla Wykonawcy i 1 dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY     ` WYKONAWCA 


