Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Wzór umowy
Zawarta w dniu ……….2020 r. pomiędzy:
Województwem Kujawsko-Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 9561969536
w imieniu którego działa:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentują:
Przemysław Dąbrowski
Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg
Głównego Księgowego
a
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
NIP……………………., REGON ………………………………,
Numer KRS …………………..
Zwanym dalej „Wykonawcą” , którego reprezentuje:
…………………….
- ……………………………….
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji :
Zakup wraz z dostawą, montażem i demontażem znaków drogowych oraz ich utrzymaniem
- dotyczy inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do
km 21+910. Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 na odcinku od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km
1. Zakres:
Zamówienie dotyczy zakupu wraz z dostawą, montażem i demontażem znaków drogowych oraz ich
utrzymaniem na terenie ww. inwestycji.
Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określone są w Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych będących integralną częścią dokumentacji technicznej.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa kosztorys ofertowy, ogłoszenie z dnia ….. oraz wymagania
techniczne stanowiące załączniki do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertą złożoną Zamawiającemu
w dniu …………..Oferta stanowi załącznik do niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla zrealizowania przedmiotu
umowy niezależnie od tego czy w/w czynności zostały przewidziane na dzień złożenia oferty.
§2
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) przekazanie SST
b) przekazanie schematów, wg których należy ustawić oznakowanie
c) zapłata za wykonane i odebrane roboty.
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2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) Sporządzenie wykazu ustawionego oznakowania, sprawdzanie wykazów robót wykonanych częściowo,
pod względem rzeczowym i finansowym.
b) Udział w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego (Rada Budowy) oraz kontrola
realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy.
c) Demontaż oznakowania i jego protokolarne przekazanie do RDW Inowrocław, ul. Budowalnych 40 wraz
ze spisaniem protokołu dotyczącego oznakowania, który uległo zniszczeniu podczas eksploatacji,
d) Utrzymanie oznakowania – minimum 1 raz w tygodniu.
3. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody
wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód,
które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na
czas realizacji robót objętych umową.
5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego robót w formie pisemnej. Odbiór
częściowy dokonany będzie po dostawie i ustawieniu oznakowania zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
Do odbioru częściowego / końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest skompletować i przedstawić
dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót zgodnie z poniższym:
6. Do odbioru częściowego:
- powykonawcza dokumentacja (wykaz ustawionych schematów, wprowadzone schematy, wykaz ustawionego
oznakowania)
- protokoły technicznych odbiorów wprowadzonego oznakowania,
- deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną oznaczoną znakiem budowlanym „B”,
- deklaracje zgodności z PN – EN lub europejską aprobatą techniczną EAT oznaczoną znakiem CE,
- dla wyrobów znajdujących się w wykazie określonym przez Komisję Europejską wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa – deklaracje zgodności wydane przez producenta (bez
znaku CE),
7. Do odbioru końcowego, :
- uwagi wskazane w odbiorze częściowym
- protokół przyjęcia oznakowania na teren RDW Inowrocław, ul. Budowlanych 40.
- potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego, wykaz oznakowania, które uległo uszkodzeniu podczas
eksploatacji.
8. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego/końcowego robót w formie pisemnej.
Odbiór częściowy/końcowy dokonany będzie po zakończeniu zgłaszanych robót określonych umową.
9. Odbiór częściowy i końcowy robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiającego.
10. Odbiór częściowy/końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy
do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
11. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego/końcowego Wykonawca robót przekaże Inspektorowi
Nadzoru komplet dokumentów.
12. Zamawiający w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy
i osiągnięciu gotowości do odbioru, wyznaczy termin, miejsce, godzinę odbioru końcowego przedmiotu
umowy zawiadamiając o tym terminie Wykonawcę. Zamawiający rozpocznie odbiór częściowy/końcowy nie
później niż 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu wprowadzania danych schematów i osiągnięciu
gotowości do odbioru.
Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze
częściowym/końcowym, wynosić będzie 7 dni kalendarzowych, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią
inaczej.
§3
Termin realizacji zamówienia:
1. Dostawa z montażem - 7 dni od daty zawarcia umowy
2. Utrzymanie i demontaż – do momentu rozpoczęcia realizacji robót dla wznowionego zadania „Przebudowa
i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I – Rozbudowa
drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km” (przewidywany termin wrzesień
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2020 r., do momentu rozpoczęcia prac przez nowowybranego Wykonawcę robót budowlanych - w przypadku
przedłużającej się procedury przetargowej na wznowienie robót budowlanych termin zakończenia realizacji
utrzymania i demontażu może ulec przedłużeniu w drodze aneksu o czas przekraczający wskazany termin
(wrzesień 2020).

§4
1. Osobą odpowiedzialna za realizacje umowy jest z ramienia Zamawiającego:
……………………………………………………………………………………….
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: .............................................................
§5
Wykonawca:
1. Zapewni właściwą organizację i koordynację dostaw i montażu,
2. Ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo dostaw i montażu.
§6
Wykonawca wykona przy użyciu podwykonawców następujący zakres umowy ...........................
§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają w oparciu o ceny
jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Cena oferty wskazana w Formularzy oferty będzie sumą:
• ceny kosztorysowej:
GRUPY I Kosztorysu ofertowego (dostawa + montaż)
GRUPY III Kosztorysu ofertowego (utrzymanie)
• ryczałtu:
GRUPY II Kosztorysu ofertowego (demontaż)
Wykonawca uwzględni w swoich wycenach ryzyko ryczałtu i nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia
w związku z:
- ze zmianą cen robocizny, materiałów, dostaw i usług na rynku
- koniecznością wykonania elementów umowy w dniach ustawowo wolnych od pracy
3. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w Formularzu oferty za wykonanie przedmiotu umowy określonego
w § 1 wynosi:

………………… brutto
§8
1. Zamawiający przekaże wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie 21 dni od daty przyjęcia faktury.
Podstawą do wystawienia faktury jest protokół przekazania kompletu wymaganych dokumentów. Za datę
zapłaty uznaje się datę wydania polecenia obciążenia rachunku Zamawiającego na rzecz wskazanego
w fakturze rachunku Wykonawcy.
2. Faktury wystawiane będą na adres: nabywca - Województwo Kujawsko – Pomorskie,
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536, płatnik - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.
3. Od dnia 18.04.2019 r. istnieje możliwość przesyłania do Zamawiającego ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania:
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008.
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT.
§9
1. Strony ustalają niżej wymienione kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy:
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 1% wynagrodzenia brutto
za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7.
3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za zwłokę w rozpoczęciu odbioru przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w
§ 7 (za część podlegającą odbiorowi), za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym
odbiór miał być rozpoczęty,
b) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7.
4. Kary powyższe mogą być stosowane kumulatywnie. Zamawiający ma prawo obciążenia Wykonawcy w ich
łącznym wymiarze.
5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§10
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (w formie aneksu),
w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podawanych warunków ich wprowadzenia:
2. Zmiana odpowiednio wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług
(VAT);
3. Zmiana terminu realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku przedłużającej
się procedury przetargowej na wznowienie robót budowlanych, w związku z tym termin zakończenia realizacji
utrzymania i demontażu może ulec przedłużeniu w drodze aneksu o czas przekraczający wskazany termin
(wrzesień 2020) również może z tego tytułu ulec zmiana wynagrodzenia.
4. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks
cywilny (tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) zwana dalej „KC”– Jeżeli z powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo
groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może
po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania
zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy;
5. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a których zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby
wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy.
W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek
z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego.
Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą
takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana
zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
7. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy,
wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń
podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji dostaw. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na
zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków
w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez
dotychczasowego podwykonawcę.
8. Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
9. Przekształcenia Wykonawcy będącego osoba prawną lub spółka osobowa lub cywilną w inna spółkę prawa
handlowego w trybie przekształcenia spółki zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 września 2000r. - Kodeks
spółek handlowych (tj. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577)
10. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§11
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec zamawiającego na osoby lub
podmioty trzecie bez uprzedniej zgody zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie
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ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy, uzasadniające rozwiązanie umowy z winy
Wykonawcy.
§12
Sprawy sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. Nie oznacza to
jednak zapisu na sąd polubowny. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez
sąd rzeczowo właściwy dla Zamawiającego – Sąd Powszechny.
§13
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1. oferta,
2. kosztorysy ofertowe,
3. ogłoszenie
§ 14
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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