
PROJEKT 
UMOWA NR ..../2022

zawarta w dniu  ...  .  ...  .2022 r.,  pomiędzy Powiatem Kłobuckim,  ul.  Rynek im. Jana  Pawła II  13,  42-
100 Kłobuck,  posiadającym nr  NIP:  574-205-65-18,  REGON:  152180754,  reprezentowanym  przez  Pana
Andrzeja  Kucharczyka  -  Dyrektora  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Kłobucku,  zwanym  w  dalszej  części
umowy Zamawiającym  

a  ..........................................................................................................,  posiadającym
NIP: ...-...-..-..., REGON: ..........................., reprezentowanym przez:
1. .......................            ........................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

na podstawie  art.  4 pkt  8 ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.  U.
z  2019  r.,  poz.  1843  z  późn.  zm.)  oraz  oferty  Wykonawcy  złożonej  dnia  ...  .  ...  .2022  r.,  w  związku
z zaproszeniem do złożenia ofert o numerze sprawy PZD-BZ.254.20.2022 z dnia 13.10.2022 r., zawiera się
umowę o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  zamówienie

pn.  „Ustawienie,  utrzymanie  oraz  demontaż  zasłon  przeciwśnieżnych  w  ciągu  dróg  wojewódzkich
Nr 491, Nr 492 i Nr 494 w sezonie zimowym 2022/2023 na terenie Powiatu Kłobuckiego”.

2. Zamówienie obejmuje ustawienie, utrzymanie i  demontaż zasłon przeciwśnieżnych na zaśnieżanych
odcinkach położonych w ciągu:

1) DW 491 przebiegającej od województwa łódzkiego do granicy m. Częstochowa,
2) DW 492 przebiegającej od granicy województwa łódzkiego do skrzyżowania DW 494 w m.

Wręczyca Wielka,
3) DW 494 przebiegającej od granicy województwa opolskiego do granicy m. Częstochowa.

3.  W ramach realizacji umowy Wykonawca ustawi 5 575 mb. siatki z tworzywa     
     sztucznego na palikach drewnianych osadzonych w gruncie, w tym:

1) W ciągu DW 491 i 492 - 3750 mb. siatki
2) W ciągu DW 494 - 1825 mb. siatki.

4. Podane ilości w ust. 3 stanowią górną granicę zamówienia i mogą ulec pomniejszeniu bez prawa do
roszczeń ze strony Wykonawcy.
5. W ramach niniejszej umowy Wykonawca będzie utrzymywał w należytym stanie ustawione przez siebie
zasłony przeciwśnieżne o których mowa w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4, od daty ich ustawienia do daty ich
demontażu.
6.  Po  okresie  zimowym  Wykonawca  zrealizuje  demontaż  całości  zasłon  przeciwśnieżnych  w  ilości
określonej  w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 4.  
7.  Przedmiot  umowy  zostanie  wykonany  zgodnie  ze  Szczegółowym  Opisem  Przedmiotu  Zamówienia
(załącznik nr 1 do umowy), Przedmiarem robót (załącznik nr 2 do umowy), Ogólną Specyfikacją Techniczną
D  –  10.10.01a  Zasłony  przeciwśnieżne  przy  drodze  (załącznik  nr  3  do  umowy)  i  Ogólną  Specyfikacją
Techniczną D-M-00.00.00 Wymagania ogólne (załącznik nr 4 do umowy).

§ 2
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie od daty podpisania umowy do: 

- 09.12.2022 r. - ustawienie zasłon przeciwśnieżnych,
- utrzymanie zasłon - od dnia ustawienia do dnia demontażu,
- 07.04.2022 r. - demontaż zasłon przeciwśnieżnych.



§ 3
W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

- wykonania  zamówienia  z  wykorzystaniem  podstawowych  materiałów  przekazanych  przez
Zamawiającego, tj. siatki z tworzywa sztucznego oraz palików drewnianych;

- transportu  powierzonych  materiałów  z  Obwodu  Drogowego  Nr  1  w  Kłobucku,
ul.  Zamkowa  19  oraz  Obwodu  Drogowego  Nr  2  w  Przystajni,  ul.  Targowa  18  na  miejsce
ustawienia;

- zapewnienia  we  własnym  zakresie  wszystkich  materiałów  uzupełniających  potrzebnych  do
wykonania zamówienia, tj. linkę stalową o śr. 2,5 mm, kotwy do mocowania linki z kątownika
25x25x5 mm długość  400 mm lub kołki  drewniane o śr.  50 mm, długość 400 mm, gwoździe
klamrowe, sznur konopny, drut;

- wykonywania  wszystkich  obowiązków  określonych  w  Szczegółowym  Opisie  Przedmiotu
Zamówienia.

§ 4
Wstępne wynagrodzenie  za  wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie
z ofertą Wykonawcy na kwotę bru o nie wyższą niż: ...................... zł
(słownie: ................................................................. złotych) w tym podatek VAT … %.

1. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3, 4,
5 i 6.

2. W przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT, kwota bru o wynagrodzenia zostanie aneksem
do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

3. Rozliczenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  nastąpi  na  podstawie  faktur  VAT/rachunków
wystawionych  przez  wykonawcę  na  Nabywcę:  Powiat  Kłobucki,  Rynek  im.  Jana  Pawła  II  13,  42-
100 Kłobuck, NIP: 574-205-65-18, Odbiorcę: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42- 100 Kłobuck,
w oparciu o protokół odbioru usługi, odrębnie za:

a) ustawienie zasłon przeciwśnieżnych,
       b) demontaż zasłon przeciwśnieżnych.

4. Rzeczywista wartość wykonanej usługi zostanie ustalona kosztorysem powykonawczym na podstawie
ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych robót przemnożonych przez ceny jednostkowe zawarte
w kosztorysie cenowym Wykonawcy (załącznik nr ....… do umowy).

5. Ostateczne  wynagrodzenie  Wykonawcy  nie  może  przekroczyć  kwoty  wymienionej  
w ust. 1 niniejszej umowy. 

6. Należności z tytułu faktur/rachunków będą płatne przelewem na konto wskazane przez wykonawcę.
7. Faktury/rachunki płatne będą w terminie do 21 dni od daty ich dostarczenia do Powiatowego Zarządu

Dróg  w  Kłobucku.  Do  faktury  częściowej/rachunku  częściowego  Wykonawca  będzie  zobowiązany
dołączyć  protokół  odbioru  usługi.  Za  datę  zapłaty  uważać  się  będzie  datę  polecenia  przelewu
należności na rachunek Wykonawcy.

§ 5
1. Wykonawca  od  chwili  przejęcia  terenu,  na  którym  będzie  realizował  przedmiotowe  zamówienie,

zapewni  jego  zabezpieczenie  oraz  warunki  bezpieczeństwa i  higieny  pracy,  należyty  ład  i  porządek.
Zobowiązany  będzie  również  do  prawidłowego  oznakowania  -  zabezpieczenia  ruchu  i  robót  oraz
bieżącego utrzymania i jego likwidacji po zakończeniu robót. Dodatkowo Wykonawca powinien chronić
przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu odbioru końcowego.

2. Wykonawca zobowiązany będzie do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej
lub  prywatnej,  jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub  brakiem
koniecznych  działań  z  jego  strony  nastąpi  uszkodzenie  lub  zniszczenie  własności  publicznej  lub
prywatnej, wówczas na własny koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  



3. Wszelkie  wady  w  przedmiocie  zamówienia  oraz  ewentualne  uszkodzenia  na  skutek  niekorzystnych
warunków pogodowych, zgłaszane będą przez Zamawiającego telefonicznie i muszą być niezwłocznie
usunięte przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 12 godzin od daty  powiadomienia o zaistniałych
okolicznościach lub w innym obustronnie ustalonym terminie.   

§ 6
1. Nadzór nad realizacją usługi z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

1) w  zakresie  działania  Obwodu  Drogowego  Nr  1  w  Kłobucku  -  Pan  Tomasz  Konieczny
tel. 604 533 122

2) w  zakresie  działania  Obwodu  Drogowego  Nr  2  w  Przystajni  -  Pan  Robert  Kubicki,
tel. 604 533 123

2. Nadzór  nad  realizacją  usługi  z  ramienia  Wykonawcy  sprawować  będzie  Pan  ..................………….,
tel. …...-…...-…….. .

§ 7
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy przez

zapłatę kar umownych w wysokości i przypadkach określonych poniżej:
a. za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia w wysokości  0,2 % wynagrodzenia

bru o, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
b. z tytułu odstąpienia od umowy lub rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

w wysokości 10 % wynagrodzenia bru o, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający  zapłaci  wykonawcy  kary  umowne  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia  bru o,  o którym
mowa  w  §  4  ust.  1.  Kary  nie  obowiązują  jeżeli  odstąpienie  od  umowy  nastąpi
z przyczyn, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy.

3. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie płatne będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Stronie  zobowiązanej  do  zapłaty  kary  umownej  przez  Stronę  uprawnioną,  stosownego  wezwania
do zapłaty.

4. Kary  umowne,  o  których  mowa  w ust.  1  płatne  są  przelewem bankowym na  rachunek  bankowy
wskazany przez Zamawiającego.

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnej mu kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Zamawiającemu

przysługuje  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  wysokość  zastrzeżonych  kar
umownych.

§ 8
1. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  będą  miały  zastosowanie  przepisy  Kodeksu

Cywilnego.
2. Wszelkie zmiany i  uzupełnienia treści niniejszej  umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie

aneksu podpisanego przez obie strony.
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:
- zmiana umowy polegająca na zmianie danych wykonawcy bez zmiany samego wykonawcy (np. zmiana

siedziby, adresu, nazwy),
- zmiany  strony  umowy  –  wykonawcy  w  sytuacji  następstwa  prawnego  wynikającego  z  odrębnych

przepisów,
- zmiana terminu realizacji zamówienia na skutek działania osób trzecich, uniemożliwiających wykonanie

prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,



- zmiana  terminu  na  skutek  warunków  pogodowych  w  przypadku  wystąpienia  warunków
atmosferycznych, uzasadniających przyspieszenie lub opóźnienie ustawienia zasłon przeciwśnieżnych
lub przyśpieszenie bądź opóźnienie demontażu zasłon przeciwśnieżnych,

- działania siły wyższej, na które strony nie mają wpływu.
5. Zmiany  treści  umowy  dopuszczone  w  ust.  4  nie  mogą  prowadzić  do  zwiększenia  wynagrodzenia

określonego w umowie.
6. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo

dla Zamawiającego.

§ 9
Umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  –  2  egzemplarze  dla  Zamawiającego,
1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


