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Załącznik Nr 4 
do Zapytania ofertowego 
(BZP.272.2.51.2018) 

- projekt - 

 
UMOWA NR  … /2018 

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego o wartości 
nieprzekraczającej równowartości kwoty 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 pn.: 
„Umocnienie pobocza drogi powiatowej nr 2778D w miejscowości Wojanów-Bobrów”.  
 

§ 1 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na 
wzmocnieniu pobocza drogi powiatowej nr 2778D długości 242,30 m w miejscowości 
Wojanów os. Bobrów, działka nr 191/2, obręb 0011, gmina Janowice Wielkie, w odcinku 
od kościoła do świetlicy, przez przebudowę nawierzchni utwardzonego pobocza  
z kruszywa łamanego na brukowanie kostką kamienną 8/11 cm ułożonej na ławie 
betonowej grubości 15 cm.  

2. Materiał z korytowania WYKONAWCA zobowiązany jest wywieźć na wysypisko. 
Uzupełnienie pozostałej części pobocza WYKONAWCA wykona materiałem 
kamiennym. 

3. Przedmiot umowy obejmuje opracowanie projektu zabezpieczenia i oznakowania drogi na 
czas robót wraz z wdrożeniem. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w Przedmiarze robót, 
stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego wraz z załącznikiem graficznym 
określającym lokalizację (Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego). Strony oświadczają, 
że są w posiadaniu w/w dokumentów. 
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§ 2 

 
Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 WYKONAWCA otrzyma 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ……… zł brutto (słownie: ………………………).  
 

§ 3 
 

WYKONAWCA wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 16.11.2018 r. 
 

§ 4 
 

1. WYKONAWCA nie może bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

2. WYKONAWCA wykona, wdroży i zapewni należytą eksploatację oznakowania 
tymczasowego stanowiącego zabezpieczenie robót przez cały okres realizacji przedmiotu 
umowy. 

 
§ 5 

 
1. WYKONAWCA oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do realizacji objętego 

umową zamówienia. 
2. WYKONAWCA zapewni i dostarczy wszystkie niezbędne materiały do wykonania 

zamówienia. 
3. WYKONAWCA ma obowiązek stosować wyłącznie materiały, które posiadają niezbędne 

atesty i aprobaty techniczne. 
4. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z niniejszą umową, zasadami 

wiedzy technicznej, aktualnie  obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi  
i normami. 

 
§ 6 

 
1. Rozliczanie ZAMAWIAJĄCEGO z WYKONAWCĄ nastąpi na podstawie faktury VAT. 
2. Należność wynikająca z faktury VAT płatna będzie w terminie 7 dni od daty otrzymania 

przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę płatności 
uznaje się dzień obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez przedstawicieli stron 
bezusterkowego ostatecznego protokołu odbioru robót stanowiących przedmiot niniejszej 
umowy. 

 
§ 7 

 
1. Gotowość do odbioru robót WYKONAWCA zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU nie później niż  

w dniu ostatecznego zakończenia robót, tj. w dniu 16.11.2018 r. 
2. ZAMAWIAJĄCY wyznaczy termin, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór 

końcowy przedmiotu zamówienia w terminie 2 dni roboczych od zawiadomienia go przez 
WYKONAWCĘ o osiągnięciu gotowości do odbioru, informując o tym WYKONAWCĘ. 

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru ostatecznego (końcowego) prac będzie 
spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru robót. 
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§ 8 
 
1. Okres gwarancji na wykonane roboty objęte umową wynosi 24 miesiące licząc od dnia 

podpisania przez przedstawicieli stron bezusterkowego ostatecznego protokołu odbioru 
przedmiotu umowy. 

2. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji i liczony jest od daty dokonania 
bezusterkowego ostatecznego odbioru robót. 

3. W okresie gwarancyjnym WYKONAWCA jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania 
zaistniałych wad. 

4. W przypadku wystąpienia wad w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydłużeniu  
o okres od dnia zawiadomienia WYKONAWCY o dostrzeżonej wadzie do czasu jej 
usunięcia, stwierdzonego protokolarnie. 

5. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO terminie, 
ZAMAWIAJĄCY ma prawo rozpocząć naliczanie kar umownych, o których  mowa w § 9 
ust. 1 pkt 1, a także zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt WYKONAWCY. 

6. Odbioru pogwarancyjnego dokona komisja powołana przez ZAMAWIAJĄCEGO.  
W protokole odbioru pogwarancyjnego strony określą zakres wad i usterek oraz termin dla 
ich usunięcia. 

 
§ 9 

 
1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne. 
2. WYKONAWCA płaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne: 

1) za opóźnienie w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy oraz nieterminowe 
usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji,  
w wysokości 0,2 % wartości umownej brutto, o której mowa w § 2 umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu 
wyznaczonego na wykonanie przedmiotu umowy lub usunięcie wad; 

2) za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 
WYKONAWCY w wysokości 10 % wartości umownej brutto, o której mowa w § 2 
umowy. 

3.  ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY ustawowe odsetki za zwłokę za każdy dzień 
opóźnienia w zapłacie faktury. 

4. WYKONAWCA oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia za  wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość 
kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 
§ 10 

 
W przypadku stwierdzenia wad w trakcie odbioru, WYKONAWCA jest zobowiązany do ich 
usunięcia i ponownego  zgłoszenia (w formie pisemnej) gotowości odbioru przedmiotu 
umowy. 
 

§ 11 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. Spory wynikające z postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie 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. 

 
§ 12 

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

 
 
 
 
 


