
                                                                                      Projekt umowy

UMOWA nr …...............

Odnowa oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego

zawarta w dniu …................. w Pyrzycach pomiędzy:
Powiatem Pyrzyckim - Starostwem Powiatowym w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4, 74 – 200 Pyrzyce,
reprezentowanym przez:
Stanisława Stępnia – Starostę
Ewę Gąsiorowską – Nawój – Wicestarostę
zwanym dalej Zamawiającym,
a
….............................................................................................................................................................

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

zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z Zarządzeniem
Starosty Pyrzyckiego w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach regulaminu udzielania
zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych.

§ 1

1.  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  prac  polegających  na  odnowie
oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego w zakresie szczegółowo
określonym w następujących dokumentach:

1) zapytaniu ofertowym z dnia ……………………………………..,
2) wykazie oznakowania poziomego do odnowienia (załącznik nr 2)
3) ofercie Wykonawcy z dnia …...............................………......…,
4) Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (załącznik nr 4)

2.  Wykonawca oświadcza, że dokumentacja  określająca przedmiot  zamówienia  jest  kompletna z  punktu
widzenia celu jakiemu ma służyć.
3. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w załączniku
nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i
warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2066 ze zm.)

§ 2

Termin realizacji  umowy:  30 dni od dnia podpisania umowy. Przez wykonanie przedmiotu umowy należy
rozumieć wykonanie prac oraz ich odbiór przez Zamawiającego.

§ 3

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy  jest
wynagrodzenie ryczałtowe.
2.  Ustalone  w  tej  formie  wynagrodzenie  Wykonawcy  wyraża  się  kwotą netto  …........................
(słownie:...............)  plus  należny podatek VAT w wysokości  ….............  co  stanowi  łącznie  kwotę  brutto
…...... (słownie:..........................................).
3.  Cena  ofertowa  zawiera  wszystkie  koszty  realizacji  zamówienia  a  także  inne  koszty  niezbędne  dla
prawidłowego wykonania zamówienia.
5.   Podstawą do zapłaty będzie prawidłowo wystawiona faktura VAT.
6.  Podstawą  do  wystawienia  faktury  VAT  jest  protokół  odbioru  przedmiotu  umowy  podpisany  przez
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego bez uwag.
7. Prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT, powinna zawierać następujące dane:
NABYWCA: Powiat Pyrzycki, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, NIP: 8531457417
ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce.



8.  Zapłata  wynagrodzenia  określonego  w  fakturze  nastąpi  w  formie  przelewu  na  wskazany  w  fakturze
rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Do rozliczenia
ma zastosowanie mechanizm podzielonej płatności. Wykonawca oświadcza, że jego rachunek bankowy, na
który wpłynie wynagrodzenie jest powiązany z wydzielonym rachunkiem VAT. Wykonawca oświadcza, że jest
czynnym podatnikiem VAT.
9. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
10. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających z umowy na
rzecz osób trzecich.

      11. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji umowy.

      § 4

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy będą ze strony:
    -  Zamawiającego: Kinga Kotarska,
    -  Wykonawcy: …………………………………….. .
2. Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy dokonywana będzie wyłącznie
w  formie  pisemnej,  zastrzeżonej  pod  rygorem  nieważności  i  dla  swej  ważności  wymaga  pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiającego
 

 § 5  
                                        

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru zadania jest wykonanie całości oznakowania poziomego
będącego przedmiotem umowy.
2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.
3.  Zamawiający wyznaczy  termin  i  rozpocznie  odbiór  przedmiotu  umowy  w  ciągu  7  dni  od  daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu  usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może
obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda wykonania
przedmiotu umowy od początku.

5.  Strony postanawiają,  że  z  czynności  odbioru  będzie  spisany protokół  zawierający  wszelkie  ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
6.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  o  usunięciu  wad  oraz  do  żądania
wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio prac jako wadliwych.
7.  Zamawiający  wyznaczy  ostateczny  termin  pogwarancyjnego  odbioru  po  upływie  terminu  gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad w okresie gwarancji.

             

§ 6

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
- przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia prac i zadań do realizacji
- zapewnienie nadzoru nad prowadzonymi pracami,
- dokonanie odbiorów.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację określającą przedmiot zamówienia,
2) Przejęcie terenu prowadzenia prac,
3)  Oznakowanie i  zabezpieczenie terenu prac z zachowaniem najwyższej  staranności  i  uwzględnieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia.
4)  W  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  prac,  ich  części  bądź  majątku  Zamawiającego  z  winy
Wykonawcy – ich naprawienie i doprowadzenie majątku do stanu pierwotnego.

                                                                             § 7
                          

1.  Strony  ustalają,  że  obowiązującą  je  formą odszkodowania  są  kary  umowne płatne  w następujących
wysokościach z następujących tytułów:
-  w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca,



Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wym.
w § 3 ust. 2,
- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wym. §
3 ust. 2 w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność,
- w przypadku nie wykonania zamówienia w terminie wyznaczonym zgodnie z umową, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę za każdy dzień zwłoki w wysokości 200 zł,
-  w przypadku nie usunięcia stwierdzonych wad i  usterek w wyznaczonym terminie Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę za każdy dzień zwłoki w ich usunięciu w wysokości 200 zł,
-  łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 10%  wynagrodzenia brutto
wym. § 3 ust. 2.
2.  Strony  ustalają,  iż  naliczone  przez  Zamawiającego  kary  umowne  będą  pomniejszały  wynagrodzenie
należne Wykonawcy.
3. Kary umowne wymienione w ust. 1, w stosunku do których nie będzie możliwości zastosowania zapisów
ust. 2, płatne są w terminie 14 dni od daty zażądania ich zapłaty przez stronę.

§ 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości  na przedmiot umowy na okres 6 miesięcy.
2. Bieg okresu gwarancji  jakości rozpoczyna się w dniu bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu
umowy i przekazania go do eksploatacji.
3.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli
zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

     4.  W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni, licząc od
dnia przekazania powiadomienia o wadzie w formie dokumentowej, na własny koszt.
5.  Zakończenie  okresu  gwarancji  jakości  dla  przedmiotu  umowy  nie  może  nastąpić  wcześniej  niż  po
protokolarnym stwierdzeniu przez Zamawiającego usunięcia wad ujawnionych w tym okresie.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancji jakości w wyznaczonym w protokole terminie,
Zamawiający może wystąpić do Sądu w trybie art. 480 Kodeksu Cywilnego.

  § 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  który będzie miał wpływ na realizację niniejszej
umowy,

c) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 7 dni.
2.  Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  takiego
oświadczenia  i  powinno  zawierać  uzasadnienie.  Odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  może
nastąpić  w terminie  10 dni  od powzięcia wiadomości  o okolicznościach określonych w pkt  1  lit.  b,  c,  d
powyżej.
3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę lub Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnego uzgodnienia na koszt tej strony,
która odstąpiła od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane
przez Wykonawcę do realizacji  innych prac,  nie objętych  niniejszą umową, jeżeli  odstąpienie od
umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d)  Wykonawca  wezwie  do  dokonania  przez  Zamawiającego  odbioru  prac  przerwanych  oraz  prac
zabezpieczających,  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca nie
odpowiada,

4.  Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które   Wykonawca  nie  odpowiada,
obowiązany jest do:

a)  dokonania  odbioru  prac  przerwanych  oraz  do  zapłaty  wynagrodzenia  za  prace,  które  zostały
wykonane do dnia odstąpienia,

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu wykonywania prac.
                                         



§ 10

Zgodnie z art.  13, 14 i 15 rozporządzenia 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 osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

1 Administratorem  danych  osobowych  osób  fizycznych  –  interesantów/petentów,  na  rzecz  których
świadczone są usługi jest: Powiat Pyrzycki - Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200
Pyrzyce.

2 Inspektor  ochrony  danych  (powołany  na  mocy  art.  37  ust  1  lit  a)  RODO)  –  urzęduje  w Starostwie
Powiatowym  w Pyrzycach,  ul.  Lipiańska  4,  74-200  Pyrzyce,  w pokoju  nr  106,  tel.  91  8811333,  od
poniedziałku do piątku w godzinach: 800- 1500, e-mail: iod@pyrzyce.pl ; www.pyrzyce.pl

3 Starostwo Powiatowe w Pyrzycach realizuje zadania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f, lub art. 9
ust. 2 lit. a, b, c, e, f, g, h, i, j RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne w zależności od celu
i podstawy  prawnej  przetwarzania.  Jednakże  niepodanie  danych  w zakresie  wymaganym  przez
administratora może skutkować niemożnością realizacji usługi. W przypadku przetwarzania na podstawie
art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora może polegać w szczególności na
zapewnieniu  bezpieczeństwa  usług  oferowanych  lub  udostępnianych  poprzez  sieci  i systemy
administratora.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
 wykonania  zadań  realizowanych  w interesie  publicznym  lub  w ramach  sprawowania  władzy

publicznej powierzonej Staroście Pyrzyckiemu na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Staroście Pyrzyckim;

 realizacji umów zawartych z kontrahentami Powiatu Pyrzyckiego;

 w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4.  W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt  2 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:

 organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów  władzy  publicznej,  w zakresie  i w celach,  które  wynikają  z przepisów  powszechnie
obowiązującego prawa;

 podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Pyrzyckim przetwarzają
dane osobowe dla których Administratorem jest Starosta Pyrzycki.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt  2,  a po  tym  czasie,  przez  okres,  oraz  w zakresie  wymaganym  przez  przepisy  powszechnie
obowiązującego prawa.
6.  W związku  z przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu  następujące
uprawnienia:

 prawo dostępu do danych osobowych;

 prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan,  iż przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Pani/Pana,  narusza  przepisy  ogólnego
rozporządzenia  o ochronie  danych  osobowych  z dnia  27  kwietnia  2016  r.
8.  Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/  organizacji  międzynarodowej.
9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10.  Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania  danych  może
skutkować odmową zawarcia umowy



                       § 11
                                                

1.  Niedopuszczalna  jest  pod  rygorem  nieważności  taka  zmiana  niniejszej  umowy  oraz  wprowadzenie
nowych postanowień do umowy, które byłyby niekorzystne 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. Ewentualna zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obydwu stron pod rygorem nieważności.
3.  W  razie  powstania  sporu  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
wyczerpania  drogi  postępowania  reklamacyjnego.  Reklamację  wykonuje  się  poprzez  skierowanie
konkretnego roszczenia do Zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do
zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4.  W  razie  odmowy  przez  Zamawiającego  uznania  roszczenia  Wykonawcy,  względnie  nie  udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia
na drogę postępowania sądowego.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji  niniejszej umowy jest sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  w  zakresie  przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę  oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).

§12

Ze  strony  Zamawiającego  nadzór  nad  prowadzonymi  pracami  sprawować  będzie  Andrzej  Drabczyk  –
Główny Specjalista ds. utrzymania dróg.

§13

Wykonawca ustanawia kierownika prac w osobie …...............................................………………………...

§ 14

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

              ZAMAWIAJĄCY                                                WYKONAWCA


