
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego 

konserwację  oraz naprawy aktywnych znaków D-6 w pasie dróg powiatowych: 

 

ISTNIEJĄCE ZNAKI AKTYWNE D-6 PRZY DROGACH POWIATOWYCH 

 

Lp. Miejscowość Ulica/nr drogi Rodzaj i ilość znaków 
Rodzaj 

zasilania 

Termin 

wykonania 

1. Kobyłka  Napoleona/4308W 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

01.02.2018-

31-12-2018 

2. Kobyłka  Zagańczyka/4366W 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

01.02.2018-

31-12-2018 

3. Guzowatka  4306W 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

01.02.2018-

31-12-2018 

4. Dobczyn 4337W 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

01.02.2018-

31-12-2018 

5. Ząbki Batorego/4363W 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

01.02.2018-

31-12-2018 

6. Załubice Stare 4338W 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

01.02.2018-

31-12-2018 

7. Wołomin Piłsudskiego/4360W 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

01.02.2018-

31-12-2018 

8. Nowe Ręczaje 4314W 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

01.02.2018-

31-12-2018 

9. Dąbrówka T. Kościuszki 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

01.02.2018-

31-12-2018 

10. Tłuszcz Racławicka 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

01.02.2018-

31-12-2018 

11. Strachówka Kmiecińskiego 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

01.02.2018-

31-12-2018 

12. Słupno Szkolna 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

01.02.2018-

31-12-2018 

13. Ząbki Piłsudskiego 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

01.02.2018-

31-12-2018 

14. Wołomin Wileńska 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

01.02.2018-

31-12-2018 

15. Ossów Matarewicza 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

01.02.2018-

31-12-2018 

16. Stryjki   
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

01.02.2018-

31-12-2018 

17. Ząbki Batorego/4363W 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Energia 

elektryczna 

01.02.2018-

31-12-2018 

18. Klembów Żymirskiego 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

01.02.2018-

31-12-2018 



19. Leśniakowizna Kasprzykiewicza 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

01.02.2018-

31-12-2018 

20. Zabraniec Długa 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

10.06-2018-

31.12.2018 

21. Postoliska Stylowa 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

10.06-2018-

31.12.2018 

22. Postoliska Plac3-go Maja 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

10.06-2018-

31.12.2018 

23. Poświętne Cygów 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

10.06-2018-

31.12.2018 

24. Jadów T. Kościuszki 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

10.06-2018-

31.12.2018 

25. Tłuszcz Warszawska 
2XD-6 z sygn-

ostrzegawczą przy jezdni 

Bateria 

słoneczna 

10.06-2018-

31.12.2018 

 

2. Zakres czynności wykonywanych w ramach umowy 

a) konserwacja znaków aktywnych D-6 w zakresie podanym w załączniku nr 1 do 

umowy.  

b) naprawa znaków aktywnych D-6 w przypadku uszkodzeń powstałych na skutek 

uszkodzeń mechanicznych i aktów wandalizmu.  

3. Wynagrodzenie za konserwację i naprawę znaków aktywnych D-6 określono na 

podstawie oferty z dnia …………….. 

4. Ceny jednostkowe określone w kosztorysach ofertowych nie podlegają zmianom przez 

cały okres trwania umowy. 

5. Strony ustaliły, że wynagrodzenie za przedmiot umowy wypłacane będzie co miesiąc na 

podstawie faktury sporządzonej w oparciu o protokół odbioru, o którym mowa 

w § 7 niniejszej umowy. 

6. Całkowita wartość umowy nie może przekroczyć kwoty …………………… brutto 

(słownie: …………………………………………… zł ……./100). 

7. Strony postanawiają, że płatność za wykonaną usługę nastąpi w oparciu o faktyczną 

liczbę usuniętych awarii oznakowania aktywnego. 

8. Zapłata za fakturę nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowej faktury 

do siedziby Zamawiającego. 

9. Za datę zapłaty uważać się będzie datę złożenia przez Zamawiającego polecenia 

przelewu środków na rachunek Wykonawcy. 

10. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy w imieniu Zamawiającego jest 

……………………………………………….. 

11. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy w imieniu Wykonawcy jest 

……………………………………………….. 

 

§ 2 

 

Umowa zawarta jest na czas oznaczony – od 01.02.2018 r. do 31.12.2018 r. lub do 

wyczerpania kwoty o której mowa w  § 1 ust. 6. 

 

§ 3 

 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

a) zapoznał się z przedmiotem umowy, terenem i nie wnosi do nich zastrzeżeń,  
b) prace będące przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał z zachowaniem 



należytej staranności i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe 

w związku z wykonaniem niniejszej umowy. 
 

§ 4 
 

O wykryciu uszkodzeń znaków aktywnych D-6 Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie 

zawiadomić na piśmie/telefonicznie/e-mailem Wykonawcę.  

 

§ 5 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest usunąć w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania 

zgłoszenia, o którym mowa w § 4, wszystkie nieprawidłowości w działaniu 
oznakowania aktywnego. 

2. Zapłata za usunięcie skutków awarii nastąpi na podstawie kosztorysu 
powykonawczego. Kosztorys zostanie wykonany na podstawie cen jednostkowych 
wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w wypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o 

którym mowa w § 1 ust. 6. 

b) w przypadku opóźnienia w naprawie uszkodzeń znaków aktywnych D – w wysokości 

200 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od upływu terminu 

wyznaczonego w § 5 ust. 1  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) w wypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o 

którym mowa w § 1 ust. 6. 

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

 

§ 7 

 

Raz w miesiącu strony sporządzają protokół odbioru, który powinien zawierać opis czynności 

wykonanych przez Wykonawcę w ramach konserwacji i naprawy znaków aktywnych D-6. 

Protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

 

§ 8 

 

Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady prac konserwatorskich w toku ich wykonywania, wzywa 

Wykonawcę do usunięcia tych wad oraz przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając 

w tym celu odpowiedni termin w porozumieniu z Wykonawcą. 

 

§ 9 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 



bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust l, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 10 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe 

przepisy prawa. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć między stronami rozstrzyga sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w czterech jednakowych egzemplarzach, z czego 

trzy egzemplarze przeznaczone są dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

Akceptujemy istotne postanowienia umowy: 

 

Miejscowość .................................................. dnia ....................................... roku 

 

 

                                                                       

 

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

                                                                             (pieczęć i podpis  osoby uprawnionej do 

                                                                     składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
 

 

 


