
UMOWA Nr 5/PN/2013 [WZÓR] 
 
 

zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2007 r. nr 223, poz.1058 z późn. zm.), dnia ………………………, w Oleśnie pomiędzy Powiatowym 
Zarządem Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
1. Joachima Hadama  - Dyrektora PZD 
 
a ……………………………………………………………………………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 
1. ............................  - ......................................... 

 
§ 1 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi – przetarg nieograniczony z dnia 16.05.2013 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującej usługi:  
Koszenie poboczy przy drogach powiatowych  wraz z obkoszeniem urządzeń drogowych (znaki i 
pachołki), drzew w poboczu oraz kaŜdego skrzyŜowania i wysepki. 
Zadanie nr ……...  (zgodnie z załączoną tabelą) 
Zamawiaj ący zastrzega sobie prawo zmiany lokalizacji i zakre su koszenia w granicach od 70 do 
150 km ł ącznej długo ści (zlecenia te mogą być rozłoŜone w czasie). 
Przewiduje się koszenie obustronne na szerokości od 1 do 2 m. 
 
Rozliczenie nast ąpi na podstawie rzeczywistej powierzchni wykoszoneg o pobocza. 
W obmiarze powykonawczym wykonawca moŜe zaliczyć jako koszone pobocze zjazdy do posesji, 
odlicza natomiast powierzchnie chodników.  
 
 
Za wykonanie opisanej usługi przyjmuje się wynagrodzenie jednostkowe za 1 m2 koszenia poboczy w 
wysokości ……………………… zł/m 2 (brutto)  
 
 

§ 2 
Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w dniu podpisania umowy. 
 

§ 3 
1. Termin wykonania zakresu robót określonego w § 1:  21 dni  od wydania dyspozycji przez 

Zamawiającego 
2. Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
b) działania siły wyŜszej; 
c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających wykonanie robót – fakt ten musi 

być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru; 
d) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

naleŜytej staranności 
3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy 

realizacji, z tym Ŝe minimalny okres przesunięcia terminu zakończenie równy będzie okresowi 
przerwy lub postoju. 

 
§ 4 

Nadzór nad realizacją z ramienia Zamawiającego sprawować będzie – Kierownik SłuŜby Drogowej w 
Praszce - Andrzej Łęgosz, posiadający uprawnienia budowlane nr UAN-VIII-7342/252/94 wydane 
przez Urząd Wojewódzki w Częstochowie 

 
§ 5 

Wykonawca odpowiada całkowicie za prawidłowe oznakowanie robót. 
 

§ 6 
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, w tym takŜe z ruchem 
pojazdów mechanicznych powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

 
§ 7 

Roboty zostaną wstrzymane przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia, Ŝe są one realizowane 
niezgodnie z warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych, przepisami BHP lub 
oznakowanie robót jest nieprawidłowe. 

 
§ 8 

1. Zakończenie wykonywania robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu. 
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonywanych robót w ciągu 7 

dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. 
3. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy. 
4. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuŜa umownego terminu 

wykonania robót. 
 

§ 9 
Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny umownej za wykonane roboty w ciągu 30 dni od 
daty otrzymania faktury potwierdzonej protokołem odbioru robót.  
 

§ 10 
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary pienięŜne: 
a) wysokości 8 000 zł w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność. 
b) za kaŜdy dzień przekroczenia terminu realizacji robót określonego w § 3 w wysokości 150 zł. 

 
§ 11 

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: oferta, specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia. 
 

§ 12 
Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony. 
 

§ 13 
1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji 

niniejszej umowy. 
2. W przypadku braku porozumienia, wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 
 

§ 14 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
 

§ 15 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla kaŜdej ze stron. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrasygnata 


