
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

 
UMOWA NR ......./ R / 12 

 
Zawarta w  dniu .........................   w Opolu   
pomiędzy : 
Powiatem Opolskim -   Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu,  ul. Strzelców  
Bytomskich 7, 
zwanym dalej  Zamawiającym, reprezentowanym przez ………………………………… 
 

a ......................................................................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez 
....................................................................................................................................................... 
została zawarta umowa następującej treści: 
                                                                        
                                                                            § 1 
 
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 

w dniu .................. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu. 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia:   

 
Przebudowa odcinków dróg powiatowych 

Nr  1149 O  Karłowice - Popielów   i  1150 O  Popielów – Ładza 
wraz z kanalizacją deszczową w m. Popielów – II etap oraz budowa kładki dla 

pieszych 
 

  
-  zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ............. i warunkami określonymi w Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), Dokumentacji projektowej (DP) oraz Szczegółowych 
Specyfika- 
cjach Technicznych (SST) 

 
      a   Zamawiający zobowiązuje się zapłacić  cenę umowną w wysokości: 
 

            - netto ( bez VAT )      - ................................ zł 
            -  podatek VAT 23 %  - ................................. zł  

                 -  brutto                        - ................................. zł  
               ( słownie brutto:  ..................................................................................................... 
) 
 

 Ostateczna wysokość wynagrodzenia ustalona będzie w oparciu o pomiary powykonawcze robót    
  według  cen jednostkowych ustalonych w ofercie Wykonawcy . 
 
3.  Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w : 
     w PKO BP I O/Opole nr  67 1020 3668 0000 5302 0015 7115 
     na konto Wykonawcy w ......................................................................................................... 
     
nr ...................................................................................................................................................
. 



      w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury .  
 
3.1 Dopuszcza się jedną fakturę końcową oraz dwie  faktury przejściowe po zatwierdzeniu 
protokołu odbioru częściowego przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego i 
Inspektorów Nadzoru robót drogowych i mostowych  . 
 
3.2. Dopuszcza  się zmianę ceny jednostkowej jedynie w przypadku ustawowej zmiany  
podatku VAT  na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy. Przez dostosowanie ceny 
jednostkowej brutto rozumie się korektę o kwotę wynikającą z  różnicy  wysokości podatku 
VAT . 

 
§ 2 

 
Umowa będzie zrealizowana w terminie: do 15 września  2012r. 

 
§ 3 

  
1.  Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy , ustala się okres rękojmi za wady, który 
wynosi 12 miesięcy  licząc  od daty odbioru ostatecznego , który zostanie przeprowadzony po 
zakończeniu   realizacji całości robót  objętych niniejszą umową . 
Jednocześnie ustala się okres gwarancji który wynosi 36 miesięcy . 
 
2. Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  ………….. zł . 
    Służy ono pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  
 
3. Zabezpieczenie w wysokości 70% zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania  
    zamówienia (po odbiorze ostatecznym wykonania robót) i uznania przez Zamawiającego za  
    należycie wykonane o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad 30   
    dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym . 
 
4. Pozostała część zabezpieczenia (30%) pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu  
    rękojmi za wady zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upłynięciu terminu rękojmi. 
 
5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy,o której   mowa w ust 4, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 
ustalonym w trakcie odbioru  w okresie trwania rękojmi wad lub jest w trakcie usuwania 
tych wad. 

 
§   4 

 

 1.  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy  za ilość rzeczywiście wykonanych  
      i odebranych robót w asortymentach określonych w specyfikacji istotnych warunków   
     zamówienia . 
 
 2.  Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do jego 

prawidłowego  
       wykonania , których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej 

wcześniej do   przewidzenia będące w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp 
zamówieniami dodatkowymi  rozliczone  zostaną  w ramach oddzielnej umowy (umów). 

 
 



§  5 
 

 Bezpośredni nadzór nad realizacją robót ,  w imieniu Zamawiającego, sprawować będą 
Inspektorzy Nadzoru reprezentujący   interesy Zamawiającego  przez sprawowanie kontroli 
zgodności realizacji  robót ze specyfikacjami technicznymi , przepisami ,  zasadami wiedzy  
technicznej oraz  postanowieniami  niniejszej umowy 
  

§  6 
 
1. Podstawą wystawienia faktury końcowej  będzie protokół odbioru ostatecznego robót wraz 
z    
    zestawieniem wykonanych robót potwierdzonych ilościowo i jakościowo przez Kierownika     
    właściwego  Obwodu Drogowego  i Inspektorów Nadzoru robót drogowych i mostowych . 
 
2. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca , a okres ich usuwania nie przedłuża terminu 
realizacji robót określonego w  § 2 . 

§  7 
 

1. Zamawiający dokonuje odbioru ostatecznego z udziałem Wykonawcy,  sporządza protokół 
odbioru  robót, który określa sposób i termin usunięcia wad  jakościowych . Protokół  
podpisują strony umowy. 
 
2. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca , a okres ich usuwania nie przedłuża umownego  
terminu  zakończenia robót . 
 

§  8 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary  pieniężne: 
     a)  za każdy dzień przekroczenia terminu realizacji robót określonego w § 2 umowy oraz   
          terminu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 % wynagrodzenia   
          umownego  brutto określonego w § 1 umowy   
     b)  z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn zależnych od   
          Wykonawcy w wysokości 10  % wynagrodzenia  umownego  brutto określonego w § 1   
          umowy  . 
 

2. Zamawiający  zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w przypadku     
    odstąpienia od  umowy z przyczyn  zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % za   
    wyjątkiem przypadku  określonego w pkt. 3 oraz  za wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 145    
    ustawy Pzp. 
 
   Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy za   
    wykonanie robót .  
 

3. W przypadku opóźnienia realizacji robót przekraczającego 21 dni - z winy Wykonawcy , 
    Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz obciążyć   
    Wykonawcę  karami jak w pkt 1b . 

§   9 
 

     Wykonawca  jest odpowiedzialny  i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych  
      powstałych w związku  z  zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności   
      cywilnej za  szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób   
      trzecich – powstałe w   związku z prowadzonymi robotami   

 



§   10 
 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest    
     wyczerpać drogę  postępowania reklamacyjnego , kierując swoje roszczenie do   
      Zamawiającego . 
 
2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia    
    Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia . 
 
3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie 
    w  terminie o którym mowa w ust. 2  Wykonawca może się zwrócić do właściwego 
rzeczowo   
    i miejscowo  dla  Zamawiającego  sądu powszechnego . 
 

§  11 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie  
   w formie pisemnej   podpisanej  przez obie strony – pod rygorem nieważności . 
 
2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku  gdy : 

a. zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy;; 
b. wystąpiły zamówienia dodatkowe lub zamienne niezbędne do prawidłowego 

wykonania zamówienia dot. robót , których wykonanie stało się konieczne na 
skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na 
termin realizacji zamówienia; - zmiana tylko o taka ilość dni jaka jest niezbędna 
do wykonania zamówienia dodatkowego lub zamiennego . 

c. zmianie uległy stawki podatku VAT. 
 

§  12 
 

Wierzytelności objęte niniejszą umową nie mogą być przedmiotem przelewu  wierzytelności ,  
o  którym mowa w art. 509 i następnych   Kodeksu Cywilnego 
 

 
§  13 

 

W sprawach nie uregulowanych  postanowieniami  niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych. 

 
§  14 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron . 
 

                     Zamawiający                                       Wykonawca 
 
     .....................................                 ....................................... 

 

  

 

 



 

 

 

 
 


