
        UMOWA NR  ............................. 

 

Zawarta w dniu     .....................  r. pomiędzy :                                                     

Gminą Miasto Koszalin - Zarządem Dróg i Transportu w Koszalinie 75-815 Koszalin, ul.  

Połczyńska 24  zwanym  dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : 

…………………………………………………………………………………………………. 
a ................................................................................................................................................... 

   zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez : 

............................................................. 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z Prawem 

zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego zostaje zawarta umowa o 

następującej treści : 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadanie: 

„Utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego    

  na ulicach miasta Koszalina”.  

2. Zakres usług określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie 

Wykonawcy, które są załącznikami do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Termin rozpoczęcia umowy: od dnia podpisania umowy.  

Termin zakończenia umowy: 30. 06. 2018 r. lub do wyczerpania środków finansowych 

określonych w  § 3. 

§ 3 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustalone w oparciu o Ofertę 

netto:..................................................... złotych 

(słownie:...........................................................................................złotych.../100)       

podatek VAT 23 %: .............................złotych  

( słownie:....................................................................................... złotych ..../100) 

brutto: ................................................... złotych 

 (słownie: .......................................................................................złotych... /100). 

 

      § 4 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 rozliczane będzie na podstawie 

faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu w oparciu 

o protokoły bezusterkowego odbioru prac,  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowić będzie wynik sumy iloczynu ilości 

prac odebranych przez Zamawiającego i cen jednostkowych wskazanych w Formularzu 

cenowym oraz kwoty podatku od towarów i usług VAT. 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie 30 dni licząc od daty jej 

doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na 

rachunek Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem          

z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy. 

5. Faktura będzie zawierała następujące dane: Nabywca: Gmina Miasto Koszalin, ul. Rynek 

Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin, NIP6692385366; Odbiorca: Zarząd Dróg i Transportu 

w Koszalinie, ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin. 

 

 

 



 

 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania wszystkich środków określonych 

w § 3, zaś Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu. 

6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osoby trzecie 

wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy. 

7.W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do 

wystawionych przez siebie faktur: 

a) kopię wystawionych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców faktur  

i dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców 

wynikających z tych faktur. 

b) oświadczeń Podwykonawców i dalszych Podwykonawców  odnośnie braku jakichkolwiek 

roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu płatności należnych w związku z zawartymi 

Umowami o podwykonawstwo na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik do 

niniejszej umowy. 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa  

w ust. 7, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane prace w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

9. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zamówienia od obowiązku zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego odpowiedniemu Podwykonawcy. 

10. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

prace budowlane lub po przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych odpowiedniemu Podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia odpowiedniemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

13.W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiający co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty odpowiedniemu Podwykonawcy, potrąca 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

§5 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części prac 

będących przedmiotem umowy podwykonawcom. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo na prace budowlane jest obowiązany, niezależnie od 

jej wartości, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, a także projektu jej zmiany. 

3. Umowa z Podwykonawcą powinna zawierać: 



 

 

 

1) zakres prac powierzony Podwykonawcom; 

2) kwotę wynagrodzenia za powierzony zakres prac – kwoty za poszczególne prace 

(pozycje kosztorysowe) nie mogą być wyższe niż ceny podane w ofercie Wykonawcy; 

3) termin wykonania zakresu prac powierzonego Podwykonawcy, przy czym termin ten 

powinien odpowiadać terminom określonym w umowie: 

4) termin zapłaty  - termin zapłaty nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy/Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie 

przedmiotu umowy; 

5) oświadczenia Podwykonawcy, iż w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty 

zabezpieczenia przez Wykonawcę, kwota ta stanowi wyłącznie wewnętrzne zobowiązanie 

między Wykonawcą a Podwykonawcą i w przypadku nie zwrócenia tej kwoty przez 

Wykonawcę, Podwykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu wobec 

Zamawiającego; 

6) obowiązek Podwykonawcy o niezwłocznym informowaniu Zamawiającego o 

nienależytym wykonywaniu umowy o podwykonawstwo przez Wykonawcę, w 

szczególności o nieterminowej zapłacie wynagrodzenia. 

7) obowiązek Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 

1666 z późń. zm.) wszystkich osób wykonujących w toku realizacji zamówienia prace 

wskazane w opisie przedmiotu zamówienia; 

8) obowiązek podwykonawcy każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez 

niego wskazanym nie krótszym niż 6 dni robocze, do przedłożenia  Zamawiającemu 

i Wykonawcy listy wszystkich pracowników zatrudnionych do wykonywania prac 

budowlanych objętych przedmiotem umowy podwykonawczej wraz z potwierdzeniem ich 

zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego, względnie kopii umów o pracę. W tym celu 

Podwykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

4. Umowa z Podwykonawcą nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty 

przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres prac 

wykonanych przez Podwykonawcę; 

2) dotyczących zapłaty wynagrodzenia w terminie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconego zakresu prac podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy; 

3) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 

przez Zamawiającego Wykonawcy zabezpieczenia określonego w § 10. 

5. Wykonawca przedłoży wraz z projektem umowy z Podwykonawcą odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny właściwy dokument z uwagi na status 

prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w 

imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo wniesienia w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 

projektu umowy, pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w ciągu 14 dni do przedłożonego przez Wykonawcę 

projektu umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na prace przedkłada 

Zamawiający poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są prace, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Z dniem przedłożenia przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo w treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, 



 

 

 

możliwe jest dopiero wykonywanie prac przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę. 

Wcześniejsze wykonywanie prac  przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę będzie 

traktowane jako wykonywanie prac przez podmiot nieuprawniony i będzie uprawniało do 

naliczenia kary umownej zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3.    

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości co najmniej 

45.000,00 złotych lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Treść umowy 

odpowiednio powinna być zgodna z warunkami określonymi w ust.3 -5. 

11. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu do umowy o 

podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej przedłożenia Zamawiającemu. 

12. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

13. Rozwiązanie umowy z podwykonawcą wymaga pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego oraz przedłożenia rozliczenia dotychczas wykonanych prac. 

14. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

15. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana 

zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Ze względu na charakter wykonywanych prac (bieżące utrzymanie oznakowania 

pionowego), Zamawiający ma prawo w zależności od potrzeb Zamawiającego polecać 

dokonywania takich zmian ich ilości, jakie uzna za niezbędne. 

2. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia znaków A-7, B-1, B-2  i B-20 w ciągu                  

1 godziny od zgłoszenia, natomiast znaki : D-1 i D-3 uzupełnia się w ciągu 12 godzin od 

zgłoszenia. 

4. W razie konieczności (w tym sytuacje kryzysowe, wypadki, awarie),Wykonawca ma 

obowiązek pełnienia dyżuru całodobowego. 

5. Termin rozpoczęcia pozostałych prac określony zostanie w zleceniu, lecz nie może być 

dłuższy niż 14 dni. 

6. Wykonawca  powinien  mieć  stale w dyspozycji niezbędne  materiały do w/w  prac. 

7. Wykonawca dla znaków drogowych i ich konstrukcji wsporczych udziela rękojmi na                 

2 lata i gwarancji jakości na ………. miesięcy od daty zakończenia umowy.  

 

§ 7 

1. Z ramienia Zamawiającego koordynatorem zostanie:  ………………… 

2. Wykonawca ustanawia koordynatora w osobie: ………………………….. 

 

§ 8 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) odbiór wykonanych prac  

2) sporządzenie protokołu odbioru, rozliczenie prac, 

3) zapłata za wykonane i odebrane prace. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 



 

 

 

1)    zgodnie ze zleceniem wykonać prace i udokumentować odbierającemu jakość 

wykonanych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i z należytą starannością 

oraz przedstawić wymagane normami atesty na wbudowane materiały, 

2)   dostarczyć do sprawdzenia kartę obmiaru i po otrzymaniu protokołu odbioru, przedstawić 

do sprawdzenia kosztorys, po sprawdzenia kosztorysu fakturę, 

3) Wykonawca w dniu odbioru prac jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu materiały 

zdemontowane w toku realizacji  zleceń i przechowywać do czasu zadysponowania  

nimi  przez  Zamawiającego, 

4)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia części bądź majątku Zamawiającego   

    z winy Wykonawcy - naprawienie i doprowadzenie majątku do stanu pierwotnego. 

 

§ 9 

Szczegółowe warunki udzielania zleceń i odbiorów prac: 

1.  Rodzaj i ilość prac oraz termin ich wykonania określa Zamawiający i pisemnie przekazuje 

Wykonawcy  w  formie  zlecenia. 

2. W przypadku konieczności  uszczegółowienia  zlecenia, Wykonawca zgłasza powyższe na  

piśmie, w dniu rozpoczęcia prac. Nowy termin rozpoczęcia prac obowiązuje od dnia,  

w którym Zamawiający uzupełnił dane.  

3. Wykonanie prac określonych w zleceniu,  Wykonawca zgłasza  Zamawiającemu w  formie  

pisemnej – ustalonej przez Zamawiającego ,  składając  kartę  obmiaru. 

4. Odbiorowi  podlegają  również  prace  zanikające,  takie  jak  fundamentowanie  konstrukcji  

wsporczych,  demontaże  i  inne,  zgłoszenia  których można  dokonać ustnie.  

5.  Zamawiający obowiązany jest do spisania z Wykonawcą protokołu odbioru lub odmowy 

odbioru w uzasadnionych przypadkach, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych - licząc 

od dnia następującego po dniu zgłoszenia do odbioru.  

 

§ 10 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy, tj. kwotę ………………… (słownie: 

……………………………………………..………………….) . 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie pieniężnej. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% wartości zabezpieczenia 

będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania za 

należycie wykonane stwierdzone w końcowym odbiorze robót. Część zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy wysokości 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona 

Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. W przypadku konieczności usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub przeglądu 

gwarancyjnego robót lub gdy Wykonawca jest w trakcie usuwania wad, zabezpieczenie 

zostanie zwrócone po ich usunięciu, przy czym jeśli w tym okresie upływa ważność 

zabezpieczenia, Wykonawca przedłuży okres ważności zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż pieniądz. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacji 

określonej  w ust. 4  najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

§ 11 

 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne z tytułu: 

1) za zwłokę w wykonaniu prac w terminie określonych w § 6 ust. 5 umowy – 300 zł za 

każdy dzień zwłoki, 



 

 

 

2) za zwłokę w wykonaniu prac w terminie określonym w § 6 ust. 3 – 300 zł za każdą 

godzinę zwłoki, 

3) w sytuacji, gdy roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał 

podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania 

robót zgodnie z procedurą określoną w § 5 umowy – karę w wysokości 1 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, 

4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

odpowiednim podwykonawcom - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

5) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 umowy, 

6) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany w 

terminie określonym w § 5 ust. 8 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3  umowy, za każdy dzień zwłoki, 

7) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy lub jej zmiany w 

terminie określonym w § 5 ust. 10 - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

8) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 3 umowy, 

9) z tytułu zatrudnienia przy realizacji robót szczegółowo wskazanych w opisie 

przedmiotu zamówienia w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości dwukrotności kwoty najniższego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu (obowiązującym w chwili stwierdzenia niedopełnienie prze 

Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników w oparciu o umowę o pracę), za 

każda osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek pracy niż umowa o pracę. 

10) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 10 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy. 

2. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

ustalonej kary umownej, w szczególności odszkodowania w wysokości utraconego 

odszkodowania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

§ 12 

1. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień 

publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

2.  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z wykonaniem umowy będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny w Koszalinie. 

4.  Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach 1 dla Wykonawcy 2 dla Zamawiającego.  

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

2) Oferta wykonawcy z dnia ..................... 

 

 

 Wykonawca:            Zamawiający:                
 

 


