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ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
Zawarta w dniu .................... pomiędzy :
Powiatem Myszkowskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, 42-310 Żarki,
ul. Myszkowska 59, NIP : 577-197-51-85
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :

1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Zamawiającego),
a
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
REGON: ......................, NIP: .............................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 poz. 1986 z późn.zm), na podstawie złożonej dnia ...........2019 r. oferty cenowej na: „Zakup i dostawę
znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz słupków do znaków drogowych
pionowych do oznakowania pionowego dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy
Zarząd Dróg w Myszkowie”, pomiędzy stronami została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą cenową, do sprzedaży i dostawy
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz słupków do znaków drogowych pionowych do oznakowania
pionowego dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie.
2. Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i słupków do
znaków drogowych o rodzaju i w ilościach zawartych w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy.
3. Lokalizacja dostawy: Baza magazynowa Zamawiającego tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s
w Żarkach, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie
4. Określenie standardów i wymogów dotyczące elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i słupków do
znaków drogowych:
 lico tablic z folii odblaskowej typu 2;
 podkład z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo z podwójnie giętą krawędzią na całym obwodzie
tablicy;
 tarcza tablicy w kolorze szarym (RAL 7037);
 balustrady chodnikowe w kolorze zielonym (RAL 6010)
 słupki do znaków stalowe ocynkowane o Ø 60 mm i Ø 80 mm. Słupki należy wyposażyć w zaślepkę
z tworzywa sztucznego /tzw. kapturki/ do zamknięcia i zabezpieczenia górnej nasady słupka.
Pozostałe szczegółowe wymogi określają Wytyczne Techniczne dla Znaków pionowych i konstrukcji wsporczych
– ZDW-D-07.02.01 wersja lipiec 2011.
Ponadto znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego do oznakowania pionowego muszą być wykonane
i odpowiadać warunkom technicznym określonym w załączniku nr 1-4 do rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z 23 grudnia 2003r.
z późn. zm.)
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§2
Zobowiązania Wykonawcy:
1.Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia na dostarczony przedmiot zamówienia 60 miesięcy gwarancji.
2.Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego.
3.Wszelkie przypadki stwierdzenia i udokumentowania odchyleń jakościowych i ilościowych dostarczonego
towaru, będą załatwiane w ramach postępowania reklamacyjnego.
4.Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwych lub uszkodzonych w wyniku transportu
części lub całości dostawy i ich wymiany na własny koszt.
5. Reklamacje Zamawiającego załatwiane będą w terminie 7 dni.
§3
1. Termin realizacji całkowitego przedmiotu zamówienia ustala się: do 21 dni, od daty podpisania Umowy, tj. do
dnia ...
§4
Strony ustalają całkowitą wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą
cenową na kwotę:
Netto: ……………………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………..)
podatek VAT ………% tj. ………… zł, (słownie: ……………………………………………………………………)
Brutto: ……………………………… zł (słownie: …………………………………………………………………….)
stanowiącą podstawę do ustalenia zobowiązań i wzajemnych roszczeń określonych umową.
§5
1. Strony postanawiają, że rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi
na podstawie faktury, wystawionej po dostarczeniu i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia
określonego w § 1.
2. Zapłata następować będzie przelewem, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty
otrzymania faktury.
3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej przez
Zamawiającego.
4.Fakturę należy wystawić na: Nabywca: Powiat Myszkowski, 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6, NIP 577
197 51 85, Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki.
UWAGA: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie stosuje mechanizm podzielonej płatności do faktur wystawionych
przez czynnych podatników podatku od towarów i usług, płatnych bezgotówkowo. (Zgodnie z uchwałą Nr
903/2018 Zarządu Powiatu w Myszkowie)
§6
1. Dla doraźnych uzgodnień , w sprawach związanych z wykonaniem umowy strony wyznaczają następujące
osoby.
ze strony Zamawiającego
- ………………………………….
ze strony Wykonawcy

- ………………………………….
§7

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części zrealizowanej dostawy.
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§8
1. Dostawy wynikające z niniejszej umowy Wykonawca może wykonać przy pomocy podwykonawców.
2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników, tak jakby to były działania lub uchybienia Wykonawcy.
§9
Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania obowiązków przez
pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców.
§ 10
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych,
w formie kar umownych.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 20 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 4, gdy Zamawiający odstąpi od umowy
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
b) w wysokości 5 % wartości dostawy brutto, o której mowa w § 4, w przypadku nieuzasadnionej zwłoki
w dostawie przedmiotu zamówienia oraz w przypadku zwłoki w reklamacji towaru nie odpowiadającego
ustaleniom umowy określonym w § 1, za każdy dzień zwłoki.
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy
pokrycia pozostałej części szkód, na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku dostaw
nie spełniających określonych w umowie norm i warunków lub nie mających wskazanych w niej parametrów
jakościowych.
5. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
bez zgody Zamawiającego.
§ 11
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie jednorazową fakturą końcową za wykonaną
i odebraną dostawę.
2. Podstawą do zapłaty za wykonaną dostawę stanowi faktura łącznie z protokołem zdawczo-odbiorczym
podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.
3. Faktury przedłożone Zamawiającemu z naruszeniem zasad określonych w pkt. 1 i 2 zostaną zwrócone
Wykonawcy z odmową ich realizacji.
§ 12
1. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie zmiany warunków umowy ważne będą po uzgodnieniu przez strony na
piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu
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.
§ 13
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i jednocześnie Wykonawca oświadcza, że na bieżąco będzie
wypełniał obowiązki jw. w związku z realizacją zamówienia publicznego objętego niniejszą umowa.
1
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016), (Dz.Urz.UE.L.Nr127)
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§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy ustawy:
- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn.zm.)
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1025)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119
z 04.05.2016), (Dz.Urz.UE.L.Nr127)
2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć na
drodze polubownej w ramach postępowania reklamacyjnego, co w żadnym przypadku nie oznacza zapisu na sąd
polubowny.
3. W przypadku, gdy osiągnięcie porozumienia w myśl postanowień ust. 2 nie następuje, wszelkie spory
związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przed sądem powszechnym, właściwym rzeczowo, dla siedziby
Zamawiającego.
§ 15
1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
a) Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu i przyjęta przez Zamawiającego do realizacji,
b) Formularz Ofertowy i Cenowy Wykonawcy,
c) Wzór urządzeń BRD oraz uchwytów do znaków drogowych pionowych – Załącznik Nr 1 do Umowy
d) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA/DOSTAWCA
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