
Projekt umowy - załącznik nr 3

UMOWA Nr .../2023

zawarta w dniu … . … .2023 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  .......................................................,  posiadającą/ym  nr  NIP:  ...-...-..-..,
nr REGON: ............................., reprezentowaną/ym przez: 

1. ................................... -   .............................
zwanym dalej Wykonawcą, 
w sprawie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł realizowanego  poza ustawą z
dnia  11 września  2019 r.  Prawo zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2022,  poz.  1710 z  późn.  zm.) o
następującej treści:

§ 1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywny zakup wraz z dostawą znaków drogowych, tablic

drogowych,  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  oraz  konstrukcji  wsporczych
z przeznaczeniem na drogi powiatowe i drogi wojewódzkie  na terenie Powiatu Kłobuckiego.    

2. W ramach zawartej umowy zamawiający będzie dokonywał sukcesywnego zakupu asortymentu
o  którym  mowa  w  ust.  1,  a  dostawca  zobowiązuje  się  do  jego  sprzedaży  i  dostarczenia
we wskazane miejsce.  

3. Wszelkie koszty związane z dostawą oznakowania pokrywa wykonawca. W przypadku otrzymania
od dostawcy oznakowania niezgodnego ze  zleceniem,  dostawca zobowiązany będzie  do jego
odbioru na własny koszt i wymiany na asortyment zgodny z zamówieniem.  

§ 2
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Terminy  dostaw:  sukcesywnie  w  miarę  potrzeb  zamawiającego,  po  uprzednim  zleceniu

przekazanym drogą elektroniczną, w którym zostanie określone miejsce dostawy, ilość i rodzaj
asortymentu.    

3. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się do dnia  31.12.2023 r., lub do wyczerpania
wartości umownej, w zależności co nastąpi wcześniej.    

§ 3
Realizacja zleceń zamawiającego przez dostawcę przebiegać będzie następująco:

1. Dla zamówienia obejmującego tarcze znaków drogowych oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego - o ustalonej przepisami treści - znaki ujęte pod literami A, B, C, D, G, U w załączniku
Nr 1 i 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego  i  warunkach  ich  umieszczenia  na  drogach  (Dz.  U.  2003,  Nr  220,  poz.  2181)  w
terminie  3  dni  roboczych  (przez  które  rozumie  się  dni  urzędowania  PZD)  od  daty  złożenia
zlecenia. 

2. Dla zamówienia obejmującego tarcze znaków drogowych inne niż wskazane w pkt 1, tj. tarcze
znaków o treści określonej przez PZD oraz tablice drogowe - w szczególności znaki ujęte pod
literami E, T, F w załączniku Nr 1 i 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r.  w sprawie  szczegółowych warunków technicznych dla  znaków i  sygnałów  drogowych oraz



urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz. U.
2003, Nr 220, poz. 2181) w terminie 5 dni roboczych (przez które rozumie się dni urzędowania
PZD) od daty złożenia zlecenia. 

§ 4
1. Miejscem dostawy zamówionego asortymentu będzie:

 Obwód Drogowy Nr 1, z/s ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck lub
 Obwód Drogowy Nr 2, z/s ul. Targowa 18, 42-141 Przystajń.

2. Osobami  odpowiedzialnymi  za  odbiór  zamówionego  asortymentu  ze  strony  Zamawiającego
będą Kierownicy w/w Obwodów Drogowych, tj.
 Pan Tomasz Konieczny – p.o Kierownik OD Nr 1 w Kłobucku,
 Pan Robert Kubicki – Kierownik OD Nr 2 w Przystajni,
a w przypadku ich nieobecności wyznaczona przez nich osoba. 

§ 5
1. Dostawca  zobowiązuje  się  realizować  zamówienie  zgodnie  z  zasadami  współczesnej  wiedzy

technicznej oraz zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie świadczonych usług.

2. Kształty i rozmiary znaków pionowych, tablic drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego winny być zgodne z załącznikiem 1 i 4  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów
drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunkach  ich  umieszczenia
na drogach (Dz. U. 2003, Nr 220, poz. 2181).

3. Wszystkie  materiały,  półwyroby  i  wyroby  użyte  do  produkcji  znaków,  tablic,  urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz konstrukcji wsporczych muszą być zgodne z Wytycznymi
Technicznymi  – Znaki  pionowe  i  konstrukcje  wsporcze, ustalonymi  przez  Zarząd  Dróg
Wojewódzkich w Katowicach, stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy.

4. Znaki drogowe, tablice drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego winny być
wyposażone w komplet elementów pozwalających prawidłowo zamocować znak do konstrukcji
wsporczej. Każdy znak musi posiadać tabliczkę znamionową, która winna zawierać:

 nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę, jeśli nie jest
producentem,

 datę produkcji,
 klasy istotnych właściwości wyrobu np. WL2, TDB4,
 numer aprobaty technicznej IBDiM lub numer normy – EN 12899-1,
 dane identyfikujące jednostkę certyfikującą,
 znak budowlany „B” lub oznaczenie europejskie „CE”.

5. Napisy  na  tabliczce  muszą  być  wykonane  w  sposób  trwały  i  wyraźny  oraz  czytelny
w normalnych warunkach przez  cały  okres  użytkowania.  Obok tabliczki  znamionowej  należy
umieścić naklejkę z folii odblaskowej typu 1 oznaczającą zarząd drogi wg wzorów załączonych
do niniejszej umowy. 

§ 6
1. Dostawca oświadcza, że sprzedawany asortyment jest jego własnością, nie ma wad prawnych,

nie  mają  do  niego  prawa  osoby  trzecie,  nie  jest  przedmiotem  żadnego  postępowania
i zabezpieczenia oraz jest wolny od wszelkich wad fizycznych. 

2. Wykrycie  wad  lub  usterek  w  trakcie  odbioru  przedmiotu  zamówienia  stanowi  podstawę
do odmowy jej odbioru. 



3. Wykrycie wad lub usterek po odbiorze przedmiotu zamówienia nie pozbawia Zamawiającego
uprawnień  wynikających  z  umowy  oraz  możliwości  dochodzenia  od  dostawcy  roszczeń  na
zasadach ogólnych. 

4. Dostawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu i wymiany wadliwego przedmiotu zamówienia
oraz pokrycia kosztów transportu z tym związanych.

5. Ryzyko  utraty  i  uszkodzenia  przedmiotu  dostawy  obciąża  Dostawcę  do  chwili  odbioru
zamówionego asortymentu przez Zamawiającego. 

§ 7
1. Dostawca udzieli Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia zakupu i gwarantuje,

że sprzedany asortyment nie posiada usterek konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających
z błędów technologicznych.  

2. W okresie gwarancji Dostawca jest zobowiązany wymienić reklamowany towar na własny koszt,
niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego powiadomienia o reklamacji. 

§ 8
1. Wartość  przedmiotu  umowy  nie  może  przekroczyć  kwoty  bru o  ........................ zł

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

2. W ramach kwot, o których mowa w ust. 1, realizacja umowy dotyczyć będzie:                                  
-  dróg powiatowych – do maksymalnej wartości (kwoty bru o) ..................... zł,                             
-  dróg wojewódzkich – do  maksymalnej wartości (kwoty bru o) .................. zł.

§ 9
1. Rozliczenie wynagrodzenia za zrealizowaną dostawę będzie następować wg cen jednostkowych

ujętych w formularzu cenowym dostawcy, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.  

2. Za  dostarczony  asortyment  Dostawcy  będzie  przysługiwać  od  Zamawiającego  zapłata  ceny,
stanowiącej iloczyn ceny jednostkowej i ilości faktycznie dostarczonego asortymentu.

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  niewykorzystania  całości  kwoty  przewidzianej
na realizację zadania bez jakichkolwiek roszczeń ze  strony Dostawcy. Oznacza to,  że  wartość
przedmiotu umowy określona w § 8 stanowi maksymalny próg, do jakiego Zamawiający będzie
mógł  nabyć  znaki  i  tablice  drogowe,  urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  oraz
konstrukcje wsporcze w ramach zawartej umowy. 

4. Zamawiający w razie wystąpienia konieczności dopuszcza możliwość złożenia zlecenia na zakup
większej ilości  danego asortymentu niż wskazano w formularzu cenowym, pod warunkiem, że
zakup  asortymentu  objętego  umową  nie  spowoduje  zwiększenia  łącznej  wartości
wynagrodzenia wykonawcy. 

§ 10  
1. Każdorazowo  za  zrealizowaną  dostawę  Dostawca  jest  zobowiązany  złożyć  Zamawiającemu

fakturę, nie później niż w 7 dniu, licząc od dnia sprzedaży zamówionego asortymentu objętego
zawartą umową.

 
2. Płatność  za  dostarczony  asortyment  dokonywana  będzie  przelewem  na  wskazany  przez

Dostawcę  rachunek  bankowy,  w  terminie  21  dni  od  daty  dostarczenia  Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktury za oznakowanie będą wystawiane na nabywcę, tj.
Powiat Kłobucki,  Rynek im. Jana Pawła II  13, 42-100 Kłobuck, NIP: 574 205 65 18.  Odbiorcą
faktury będzie Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck.



3. Za datę zapłaty strony uznają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.
 

§ 11
1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  rozwiązania  niniejszej  umowy  za  jednomiesięcznym

wypowiedzeniem, dokonanym na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Zamawiający  ma  prawo  rozwiązać  umowę  za  wypowiedzeniem  bez  zachowania  okresu
wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w razie niewykonania lub nienależytego wykonania
przez dostawcę czynności wynikających z zawartej umowy.  

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający
może  odstąpić  od  niniejszej  umowy w terminie  jednego miesiąca  od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy bez prawa dochodzenia kar umownych.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź rozwiązania umowy za wypowiedzeniem Zamawiający
zapłaci za faktycznie zrealizowane dostawy. 

§ 12
1. Dostawca zobowiązany jest zapłacić zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 10%  wynagrodzenia  bru o  określonego  w  §  8  za  odstąpienie  od  umowy  z   przyczyn,
za które ponosi odpowiedzialność.

b) 0,1% wynagrodzenia bru o określonego w § 8 za każdy dzień zwłoki w realizacji zadania.
c) 0,1%  wynagrodzenia  bru o  określonego  w  §  8  za  każdy  dzień  zwłoki  przy  wymianie

reklamowanego asortymentu, ponad czas wyznaczony przez zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić dostawcy kary umowne w wysokości:
a) 10% wynagrodzenia bru o określonego w  § 8 za odstąpienie od umowy z przyczyn,  za

które ponosi odpowiedzialność.

3. Kary  umowne  przewidziane  w  niniejszej  umowie  płatne  będą  w  terminie  14  dni  od  dnia
doręczenia stronie wezwania do zapłaty.

4. Kary  umowne  płatne  będą  przelewem  bankowym  na  rachunek  bankowy  wskazany  przez
Zamawiającego.  

5. Zamawiający  będzie  uprawniony  do  potrącenia  stosownej  należnej  mu  kary  umownej
z wynagrodzenia Dostawcy. 

6. Niezależnie  od  kar  umownych  strony  mogą  dochodzić  odszkodowania  przewyższającego
wysokość tych kar, w przypadku poniesienia szkody wyższej niż rekompensata w postaci  kary
umownej. 

§ 13
Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienie  treści  umowy  mogą  być  dokonywane  wyłącznie  w  formie  aneksu
podpisanego przez zamawiającego i dostawcę. 

§ 14
W sprawach  nieuregulowanych niniejszą  umową  mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego. 

§ 15
Ewentualne  spory  pomiędzy  stronami,  mogące  wyniknąć  w  związku  z  realizacją  niniejszej  umowy,
rozpatrywane będą przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby pozwanego.



§ 16
Umowę  sporządzono  w  3-ch  jednobrzmiących  egzemplarzach:  2  egz.  dla  zamawiającego
i 1 egz. dla dostawcy.

                DOSTAWCA               ZAMAWIAJĄCY 
 


