
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na Dostawę i montaż 
aktywnych znaków drogowych D-6 na wybranych ulicach 

Powiatu Wołomińskiego  

SPW.273. 213 .2016 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

§ 1 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę wraz z montażem aktywnych 

znaków drogowych D-6 na wybranych ulicach powiatu Wołomińskiego zgodnie z warunkami 

określonymi w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 
 

1. Dostawa 6 kompletów (12 znaków o konstrukcji prostej) oraz ich montaż w m. 

Leśniakowizna gmina Wołomin, Ręczaje Polskie i Dąbrowica w gminie Poświętne, 

Dzięcioły z gminie Tłuszcz oraz w miastach Kobyłka i Marki.. 
 

Szczegółowa lokalizacja znaków została przedstawiona w załączniku graficznym stanowiącym 

integralną część zapytania ofertowego.  

 

2. W skład pojedynczego zestawu (znaku) wchodzi: 

- fundament prefabrykowany  - szt. 1 

- konstrukcja prosta ocynkowana – szt. 1 

- znak D-6  konwencjonalny, folia II-ej generacji - szt. 1 

- znak T-27 (450x450) konwencjonalny, folia II-ej generacji – szt.1 

- pulsator fi 300 – szt. 1 

- skrzynka z akumulatorem szt. 1 

- kosz z baterią słoneczną – szt. 1 

- czujka ruchu – szt. 1 
 

§ 3 

 

1. Zakres robót powierzonych Wykonawcy do wykonania określa w szczególności zapytanie 

ofertowe stanowiące integralną część niniejszej umowy oraz oferta z dnia …………………2016 r. 

Przedmiot umowy musi zostać wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy 

technicznej, etyką zawodową, Polskimi i Europejskimi normami, obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym przepisami bhp i p.poż a także postanowieniami niniejszej Umowy oraz wytycznymi 

Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony 

Zamawiającego. 

 

§ 4 

 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest .............................. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym w sprawach związanych z realizacją niniejszej 

umowy jest: ………………………………………………… tel.: ………………………………… 

3. Wykonawca oświadcza, że :  

1) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz środki 

techniczne niezbędne do prawidłowego i terminowego  wykonania Umowy,  

2) zapoznał się z terenem realizacji robót i jego otoczeniem oraz nie zgłasza żadnych 

zastrzeżeń,  

 

§ 5 



 

1. Wykonawca oświadcza, że niżej wymienieni Podwykonawcy: .......................................................... 

……………………………………………………………................................................................... 

będą wykonywać prace wchodzące z zakres przedmiot umowy w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót 

wykonywanych przez Podwykonawców a także za  wszelkie ich działania jak i zaniechania. 

3. Wykonawca nie może zlecić wykonania robót lub ich części innym Podwykonawcom niż 

wymienieni w ust. 1 bez pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są w/w roboty, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia, do przełożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są przewidziane umową roboty, i do projektu jej zmiany lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, i do jej zmian.  

6. Wykonawca przedłoży w ciągu 7 dni zamawiającemu, poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są przewidziane roboty. 

7. Zapłata wynagrodzenia wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia uwarunkowana jest 

przedstawieniem przez wykonawcę oświadczenia podpisanego przez podwykonawcę 

stwierdzającego uregulowanie pomiędzy stronami wymagalnego wynagrodzenia. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prac będących elementem niniejszej 

umowy. 

9. Zawieranie umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami wymaga zgody 

zamawiającego. 

 

§ 6 

 

1. Roboty należy wykonać w terminie 21 dni od podpisania umowy. 

2. Umowa wygasa po całkowitym rozliczeniu rzeczowo – finansowym przedmiotu umowy.  

 

§ 7 

 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało na podstawie oferty 

Wykonawcy z dnia ……………….……… i wynosi ………………………………. zł netto + 

podatek VAT w kwocie ..................................... co łącznie daje kwotę ...................................... zł 

brutto (słownie: ………………………………………………………………….……................zł). 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1  zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i 

bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności robocizny, mobilizacji i 

demobilizacji, sprzętu, transportu oraz materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

3. Rozliczenie będzie następowało w formie faktury wystawionej po bezusterkowym odbiorze 

przedmiotu zamówienia, potwierdzonym obustronnie podpisanym protokołem odbioru. 

4.  Należności za wykonane roboty Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktury do 

siedziby Zamawiającego.   

5. Fakturę należy wystawić na:  Powiat Wołomiński, 

adres: 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, 

NIP: 125-094-06-09, Regon: 01-32-69-344. 

6. W przypadku realizacji robót za pomocą Podwykonawcy, warunkiem wypłaty jakiegokolwiek 

wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest doręczenie 

Zamawiającemu pisemnych oświadczeń wszystkich Podwykonawców potwierdzających 

uregulowanie wobec nich przez Wykonawcę wszelkich należności finansowych wynikających z 

wykonania robót określonych w § 5 ust. 1 oraz  brak roszczeń z tegoż tytułu w stosunku do 

Zamawiającego. 

 

§ 8 



 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób  trzecich a powstałych z 

powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie 

lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaniem umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności będących przedmiotem 

umowy z należytą starannością  oraz zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 

3.   Zamawiający dokonywać będzie bieżącej kontroli w trakcie wykonywania prac oraz odbioru 

wykonywanych zadań , zakończonego protokołem odbioru 

 

§ 9 

Wykonawca oświadcza że:  
1) Zapoznał się z sytuacją faktyczną oraz warunkami lokalnymi i nie wnosi żadnych 

zastrzeżeń oraz zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, 
doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania 
umowy i będzie w stanie należycie wykonać usługi na warunkach określonych w 
umowie; 

2) Wykonawca odpowiada za straty i uszkodzenia powstałe podczas wykonywania 
przedmiotu objętego umową. 

 

§ 10 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Na wbudowywane elementy Wykonawca obowiązany jest posiadać wszelkie certyfikaty, znaki 

bezpieczeństwa, deklaracje zgodności oraz aprobaty techniczne zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

 

§ 11 

 

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na prowadzenie 

robót w zakresie przewidzianym umową na kwotę min. 30.000,00 zł, kopia polisy stanowi załącznik 

do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać  przedmiotowe ubezpieczenie co 

najmniej do wskazanej wyżej kwoty aż do zakończeniu prac stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy. 

 

§ 12 

 

1. Wykonane prace zostaną odebrane na podstawie protokołu odbioru, zawierającego wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze.  

2. Jeżeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi się na przegląd gwarancyjny lub pogwarancyjny odbioru 

dokona jednostronnie Zamawiający a ustalenie zawarte w tak sporządzonym protokole będą dla 

Wykonawcy wiążące. Absencja Wykonawcy nie zwalnia go z obowiązku wykonania napraw i 

usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego usterek , a postanowienia § 19 stosuje się 

odpowiednio.  

 

§ 14 

 

1. W przypadku wystąpienia w trakcie odbioru usterek, które nie uniemożliwiają dokonania 

bezusterkowego odbioru końcowego, Strony ustalą termin usunięcia usterek oraz kwotę, która 

zostanie zatrzymana z wynagrodzenia umownego jako zabezpieczenie usunięcia usterek.  

2. Wysokość zatrzymanej kwoty nie może być mniejsza niż wartość robót usterkowych powiększona o 

podatek VAT. 

3. Wypłata zatrzymanej kwoty nastąpi po usunięciu usterek, co zostanie potwierdzone w protokóle 

odbioru lub oddzielnym protokóle usunięcia usterek, w terminie 30 dni po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu odbioru robót usterkowych. 

 

§ 15 

 



1. O wykryciu wad Zamawiający zobowiązany jest według własnego uznania zawiadomić pisemnie, 

faxem lub mailem Wykonawcę. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest 

jednocześnie wezwaniem do niezwłocznego usunięcia wad i usterek. 

2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi wady robót w toku ich wykonania, wzywa Wykonawcę do ich 

usunięcia oraz wskazania przyczyn powodujących ich powstanie, wyznaczając w tym celu 

odpowiedni termin.  

 

§ 16 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w całości lub części z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w §7 ust.1,  

2) za opóźnienie w odbiorze terenu robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w §7 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w rozpoczęciu wykonania robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w §7 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, 

4) za opóźnienie w zakończeniu robót w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w §7 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, 

5) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w 

okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, którym 

mowa w §7 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad. 

6) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia. 

7) W przypadku niezawiadomienia o zamiarze zlecenia wykonania robót lub ich części 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub nieprzedłożenia zamawiającemu do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, lub 

projektu jej zmiany – w wysokości 5000 zł brutto. 

8) W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości – 5000 zł brutto. 

9) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 1000 zl brutto. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na  potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego. 

3. Kary umownych z tytułu opóźnienia, o których mowa w ust. 1 Zamawiający  nalicza się za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 
 

§ 17 

 

1. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeśli 

wysokość poniesionej szkody przenosi  wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

2. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę, lub osoby za które ponosi on odpowiedzialność, 

jakiejkolwiek szkody podczas prowadzenia robót i jej nie usunięcia w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia szkód 

i przywrócenia stanu poprzedniego. Wykonawca wyraża zgodę na  potrącenie kosztów, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym z przysługującego mu wynagrodzenia . 

 

§ 18 

 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z winy Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za 

przedmiot umowy. 

 

§ 19 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy na wykonane roboty i dostarczone 

urządzenia. 

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się następnego dnia po dniu podpisania 

przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru robót. Natomiast w przypadku gdy wystąpiły 

usterki, bieg terminu gwarancji i rękojmi na wszelkie wykonane roboty i wbudowane materiały na 



podstawie niniejszej umowy rozpoczyna się następnego dnia po dniu podpisania protokołu z 

usunięcia usterek wykazanych w protokole odbioru. 

3. O wykryciu wad gwarancyjnych Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę, wedle 

własnego wyboru, pisemnie, faxem lub mailem i to zawiadomienie jest dniem wezwania do 

wywiązania się ze zobowiązań gwarancyjnych. 

4. Usunięcie wad gwarancyjnych nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Nie usunięcie wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w wyznaczonym terminie 

uprawnia Zamawiającego do zlecenia naprawy wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca wyraża zgodę na obciążenie swojego konta za 

poniesione przez Zamawiającego koszty napraw. 

 

§ 20 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia którekolwiek 

z poniższych zdarzeń: 

1) złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;  

2) rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy; 

3) wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 

4) jeżeli realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy; 

5) Zlecenia wykonania jakichkolwiek prac objętych przedmiotem niniejszej umowy 

Podwykonawcom wbrew ustaleniom wskazanym w § 5. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na podstawie którejkolwiek z przyczyn wskazanych 

w ust. 1, z wyjątkiem przypadku gdy realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, uznawane 

będzie za odstąpienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia od 

umowy, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz naliczenia w 

takich przypadkach kar umownych jeżeli przyczyny odstąpienia leżeć będą po stronie 

Wykonawcy. 

 

§ 21 

 

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego 

oświadczenia wraz z uzasadnieniem.  

2. W przypadkach określonych w § 20 ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o danej okoliczności uzasadniającej odstąpienie. 

 

§ 22 

 

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanych robót. 

 

§ 23 

 

W przypadku wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć przed zawarciem 

umowy, Zamawiający dopuszcza zamiany elementów wchodzących w zakres przedmiotu Zamówienia 

na inne dotyczące planowanej budowy lub rezygnacji z niektórych elementów Zamówienia, a wartość 

umowy zostanie pomniejszona o wartość niewykonanych elementów zamówienia. 

 

§ 24 

 

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

nieważności, na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron. Niedopuszczalna jest jednak 

zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, 

niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, 

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich 

zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy są dni od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 



3. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego na 

osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa. 

5. Ewentualne spory mogące wyniknąć między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

6. Niniejsza umowa zastała sporządzona w trzech jednakowych egzemplarzach, z czego dwa 

egzemplarze przeznaczane są dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy. 

 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 

 


