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Załącznik Nr 3 do Zapytania ofertowego – 
zaproszenia do złożenia oferty 
(BZP.272.2.27.2018) 

 -projekt - 
 

UMOWA NR  … /2018 
 
zawarta w dniu ………………. 2018 r. pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim z siedzibą przy  
ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 
230821492, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 
1. Annę Konieczyńską  – Starostę Jeleniogórskiego, 
2. Pawła Kwiatkowskiego  – Wicestarostę Jeleniogórskiego, 
przy kontrasygnacie Marii Wołodźko – Głównej Księgowej Starostwa Powiatowego, 
a ……………………………………… z siedzibą: ……………………………, zamieszkałym 
(jeśli dotyczy), posiadającym KRS (jeśli dotyczy), PESEL (jeśli dotyczy),  
NIP ………………, REGON ………………, zwanym dalej WYKONAWCĄ, 
reprezentowanym przez: 
1. …………………    – ……………………………, 
2. …………………    – ……………………………. 
 
Strony wspólnie ustalają, co następuje: 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o wartości 
nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro – na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),  
a także zgodnie z § 6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, stanowiącego 
Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2015 Starosty Jeleniogórskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. 
w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości 
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (z późn. zm.), 
ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji zamówienie polegające 
na wykaszaniu poboczy dróg powiatu jeleniogórskiego na terenie ……… (zostanie podane – 
w zależności od części zamówienia, której umowa będzie dotyczyć) w 2018 roku”.  
 

§ 1 
1. ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać usługę 

polegającą na wykaszaniu poboczy na drogach powiatu jeleniogórskiego w 2018 roku 
na terenie miejscowości wskazanych w poniższej tabeli:  
(tabela zostanie podana – w zależności od części zamówienia) 

2. ZAMAWIAJĄCY przewiduje zlecenie wykonania dwukrotnego mechanicznego koszenia 
na szerokości średnio 1 metra licząc od krawędzi jezdni (z wyjątkiem drogi nr 2741D, 
gdzie koszenie poboczy w odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 367 
do Karpacza będzie odbywać się na szerokości średnio 2 metrów licząc od krawędzi 
jezdni – dotyczy Części II zamówienia), w terminach: 
1) 1 (pierwsze) koszenie – od dnia podpisania umowy do dnia 15 lipca 2018 r.; 
2) 2 (drugie) koszenie – od dnia 16 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r.  

3. WYKONAWCA oświadcza, że posiada sprzęt niezbędny do prawidłowego 
wykonywania przedmiotu umowy. 

4. Przystąpienie do prac wykaszania poboczy dróg powiatowych realizowane będzie  
na podstawie zlecenia, które ZAMAWIAJĄCY będzie przekazywał WYKONAWCY 
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faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie. ZAMAWIAJĄCY każdorazowo umieści  
w zleceniu informację zawierającą co najmniej numer oraz przebieg drogi, a także 
długość odcinka do koszenia.  

5. Realizację prac stanowiących przedmiot umowy WYKONAWCA rozpocznie 
niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zlecenia, o którym 
mowa w ust. 4, od pracownika Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego 
w Jeleniej Górze i prowadzić je będzie bez zbędnej przerwy do ukończenia prac na 
danym odcinku drogi, z zastrzeżeniem, że termin realizacji nie może być dłuższy niż 
dzień wskazany jako ostateczny na realizację danego cyklu koszenia.  

6. Po zakończeniu robót ZAMAWIAJĄCY dokonuje odbioru wykonania prac z udziałem 
WYKONAWCY. 

7. ZAMAWIAJĄCY zastrzega możliwość zmniejszenia ilości zleconych do wykonania 
wykoszeń. Tym samym WYKONAWCY nie przysługuje roszczenie związane z realizacją 
(zakładanego przez ZAMAWIAJĄCEGO) dwukrotnego wykaszania czy wykaszania 
wszystkich odcinków dróg wskazanych w tabeli, o której mowa w ust. 1. 

8. W razie konieczności ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu 
przedmiotu zamówienia – do 20% wartości zamówienia. Rozliczenie za zwiększony 
zakres prac będzie odbywało się na podstawie stawki zaoferowanej w ofercie 
WYKONAWCY.       

9. W ramach przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowiązuje się realizować usługę  
z należytą starannością, w szczególności tak, aby nie występowało zagrożenie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla osób trzecich oraz by nie wystąpiło uszkodzenie 
pojazdów lub urządzeń obcych. 

10. W miejscach niedostępnych do koszenia mechanicznego, takich jak: miejsca pod  
barierami, przy przeszkodach stałych, tj.: znaki drogowe, słupy, drzewa, latarnie  
i w trójkątach widoczności przy skrzyżowaniach, przewiduje się koszenie ręczne kosami 
spalinowymi. 

11. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa Zapytanie ofertowe – zaproszenie  
do złożenia oferty oraz oferta WYKONAWCY. Strony oświadczają, że są  
w posiadaniu w/w dokumentów. 

 
§ 2 

Ustala się termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 
2018 r., w tym:  
1) 1 (pierwsze) koszenie – od dnia podpisania umowy do dnia 15 lipca 2018 r.; 
2) 2 (drugie) koszenie – od dnia 16 lipca 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. 

 
§ 3 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie,  
lub w innej formie ustalonej między stronami, o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu 
wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.  

2. WYKONAWCA podczas realizacji przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność 
cywilną wobec ZAMAWIAJĄCEGO oraz osób trzecich za szkody i straty powstałe  
w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

 
§ 4 

1. Do realizacji przedmiotu umowy z ramienia WYKONAWCY wyznacza się:  
……………………………………………………………………………………………  

2. Do realizacji przedmiotu umowy oraz kontroli prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO wyznacza się Pana Andrzeja Bąka – 
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Podinspektora w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze 
(nr telefonu: 75 64 73 289, faks: 75 64 73 293, e-mail: a.bak@powiat.jeleniogorski.pl). 

 
§ 5 

1. Za wykonywanie przedmiotu umowy strony ustalają stałe ceny wg poniższej tabeli:  
(zostanie wskazana na podstawie oferty złożonej przez wybranego Wykonawcę w danej 
części zamówienia) 

2. W cenie wskazanej powyżej  ujęte zostały wszelkie koszty związane z kompleksową 
realizacją przedmiotu umowy. 

3. Ceny za koszenie poszczególnych odcinków dróg powiatowych, wskazane w ust. 1, nie 
zostaną zwiększone przez cały okres, na jaki umowa została zawarta. 

4. WYKONAWCA wystawia fakturę VAT za zrealizowane zlecenie i przekazuje 
ZAMAWIAJĄCEMU. 

5. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony ostateczny protokół 
odbioru danego zlecenia. 

6. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT na: Powiat Jeleniogórski, ul. Kochanowskiego 10, 
58-500 Jelenia Góra, NIP: 611-250-35-48. 

7. Strony postanawiają, że z prac będzie sporządzony protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie wad  
lub usterek stwierdzonych przy odbiorze.  

8. Koszty usunięcia wad i usterek ponosi WYKONAWCA. 
9. Wynagrodzenie za daną fakturę VAT będzie płatne w formie przelewu z rachunku 

ZAMAWIAJĄCEGO na rachunek WYKONAWCY: ……………………………. (należy 
podać nr rachunku) w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 
ZAMAWIAJĄCEGO. 

10. W wypadku niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO terminów płatności, określonych  
w umowie, WYKONAWCY przysługuje prawo dochodzenia ustawowych odsetek  
za zwłokę. 

 
§ 6 

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 30,00 zł 
(brutto) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowym zakończeniu realizacji danego 
zlecenia lub usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze. 

2. Strony uzgadniają, że ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącania kar umownych z należnego 
WYKONAWCY wynagrodzenia.  

3. Strony uzgadniają, że w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty kar umownych, 
termin płatności będzie nie dłuższy niż 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania  
do zapłaty kar umownych.  

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego 
z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona 
może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych 
Kodeksu cywilnego. 
 

§ 7 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
2. Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy  

dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 
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3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie 
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie strony, pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 8 

 
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy 
egzemplarze  dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 

 
 
 

WYKONAWCA               ZAMAWIAJĄCY 
 


