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ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie 
z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843                 
ze zm.)  w trybie przetargu nieograniczonego, zostanie zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obsługi i konserwacji sygnalizacji 
świetlnych w ciągu dróg wojewódzkich  na terenie działania WZDW Poznań Rejonu Dróg 
Wojewódzkich w Koninie w roku 2021,  w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz w złożonej ofercie – zwane dalej Przedmiotem umowy. 
                                                                                          

§ 2 
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. 

 
§ 3 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy miesięcznie wynagrodzenie                                
w wysokości: ….. zł. netto (słownie: …………………..……………..) plus podatek VAT ………… zł. (słownie: 
………………………………………) co łącznie stanowi kwotę ………….. zł. brutto (słownie: …………………………………).  

2. Łączne wynagrodzenie , które Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie 
przekroczy ……………………….. 

3. Ceny wskazane przez Wykonawcę w ofercie  pozostają niezmienne w czasie obowiązywania niniejszej 
umowy. 

§ 4 
1. Podstawą do rozliczeń będą zadania, o których mowa § 6 ust 1 i 2 oraz protokoły odbioru sporządzone 

przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.  
2. Rozliczenie finansowe za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę, 

po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którym jest jeden miesiąc. 
3. Faktury VAT należy wystawić na adres : 

Województwo Wielkopolskie al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 7781346888 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań 
i dostarczyć do: Rejonu Dróg Wojewódzkich w  Koninie , ul. Przemysłowa 122, 62-510 Konin. 

4. Zapłata należności z wystawionej faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,   
wskazany  na wystawionej fakturze VAT. 

5. Zamawiający dokona zapłaty należności z faktury w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania. Datą 
zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.  

6. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest płatnikiem podatku VAT o nr NIP ……………..………….  
7.   Zamawiający ma prawo potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich wierzytelności Zamawiającego 

przysługujących mu wobec Wykonawcy, w tym również kar i odsetek naliczonych zgodnie  z § 11 niniejszej 
umowy. 
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§ 5 
1.  Wykonawca nie może dokonać zastawiania lub przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, sprzedaży  

jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub jej części, jak również korzyści   
wynikających z Umowy lub udziału w niej, na osoby trzecie, bez uprzedniej, pisemnej zgody   
Zamawiającego.  

2.  Czynności określone w ust. 1 powyżej, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem   
Zamawiającego bezskuteczne.    

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia usuwania awarii  w ciągu ….. godzin , od momentu 

przyjęcia zgłoszenia ( zgodnie z deklaracją Wykonawcy złożoną w ofercie ).  
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ……….. przeglądów w 1 miesiącu ( zgodnie z deklaracją 

Wykonawcy złożoną w ofercie ). 
3. Materiały i części zamienne do wykonania czynności obsługi i konserwacji sygnalizacji dostarcza 

Wykonawca.   
 

§ 7 
1. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osób wykonujących przy realizacji tego 
zamówienia następujące czynności: prace naprawcze przy konserwacji sygnalizacji świetlnych   
i aktywnych znaków drogowych. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 powyżej dotyczy także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany 
zawrzeć w każdej umowie o Podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawcę                          
do zatrudnienia na umowę o pracę osoby o których mowa w ust. 1 powyżej. 

3. Wykonawca złoży Zamawiającemu wykaz osób o których mowa w ust. 1 powyżej zanonimizowany                      
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z rozporządzeniem 
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 (imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji) wraz      
z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Każdorazowa zmiana osób, o których mowa 
powyżej wymaga korekty wykazu osób wykonujących zamówienie. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu 
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności są osobami wskazanymi przez 
Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 3 powyżej . Wykonawca musi zobowiązać te osoby                       
do podania imienia i nazwiska podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy 
podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace czynności Zamawiający wyda 
zakaz wykonywania przez te osoby prac  do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia. 

 
 
§ 8 

1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujący zakres: …………………..  
2. Powierzenie innego zakresu Podwykonawcom niż wyżej wymienione może nastąpić na wniosek 

Wykonawcy i musi być zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego.  
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3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu informację dotyczącą Podwykonawcy, którego zamierza 
skierować do wykonania usługi, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej nie później niż 7 dni przed 
planowanym skierowaniem do wykonania usługi któregokolwiek Podwykonawcy.  

4. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę z 
Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu usług.  

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy 
do zmiany terminów zakończenia robót określonych § 6 ust 1 Umowy.  

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców, jak za swoje własne. 
 

§ 9 
Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody 
wywołane swoim działaniem i zaniechaniem przy wykonywaniu zadań objętych niniejszą umową  w stosunku 
do osób trzecich i Zamawiającego. 

§ 10 
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie przedstawiciel Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie 
2.  Przedstawicielem Wykonawcy będzie: p………………………….. 
3.  Przedstawiciele stron wymieni w ust. 1 i 2 powyżej są osobami reprezentującymi strony na terenie robót, 

uprawnionymi do sporządzania protokołów odbioru zleconych robót, potwierdzania wykonanych prac 
oraz sporządzania obmiarów robót. 

 
§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 
1) za opóźnienie w rozpoczęciu wykonania zadania, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,                         

w wysokości 100,00 zł brutto, za każdą pełną godzinę opóźnienia; 
2) za niedotrzymanie terminu wykonania zadania o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,                        

w wysokości 100,00 zł brutto, za każdy dzień opóźnienia; 
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 %  wartości zadania 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od 
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad; 

4) za każde stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane              
w § 7 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości  200,00 złotych 
brutto. 

5) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy                             
w wysokości 15 % wartości zamówienia brutto, o której mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy; 

6) za niewykonanie zadania o którym mowa w  § 6 ust.2 zgodnie z ilością tam określoną , w wysokości      
50 zł netto  

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek                       
ze stron umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 15 % wartości zamówienia 
brutto,  o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.  Kara ta nie przysługuje wykonawcy w przypadkach 
opisanych  w § 12 ust.2 niniejszej umowy.  
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3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości faktycznie poniesionej szkody oraz utraconych korzyści.  

4. Łączna wysokość kar umownych nie przekroczy dla każdej ze stron 20% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w  § 3 ust. 2. 

 
§ 12 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 1 miesiąca od dnia uzyskania 
przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, z winy Wykonawcy, jeżeli: 
1) Wykonawca nie przystąpił do wykonania zadania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

realizację przedmiotu umowy i opóźnienie  trwa dłużej niż 5 dni, 
2) czynności objęte niniejszą Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 

Wykonawca, 
3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny z SIWZ lub niniejszą 

Umową,  
4) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizację Umowy, 
5) Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację Umowy bez dokonania czynności, o których mowa 

w § 8  niniejszej umowy, 
2. Zamawiającemu przysługuje również - jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca,  

że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy – możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać złożone Wykonawcy na piśmie pod rygorem 
nieważności i zawierać uzasadnienie.  
 

§ 13 
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu o którym mowa w § 2 powyżej o okres trwania przyczyn,                          

z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy  
w następujących sytuacjach: 
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 

następstwem okoliczności, leżących po stronie Zamawiającego; 
2) gdy wystąpią niemożliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót - pod warunkiem wykazania wpływu zaistnienia takich warunków                     
na przyjęte terminy realizacji robót; 

3) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

4) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją 
winy którejkolwiek ze Stron; 

5) działania siły wyższej i klęsk żywiołowych mających bezpośredni wpływ na termin wykonania 
Umowy o których mowa w § 2 Umowy. 

2. Zmiana terminu realizacji Umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 Umowy. 
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§ 14 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane wyłącznie 
w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.  

2. Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy                      
ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferenta, chyba 
że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy. 

§ 15 
W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, strony będą dążyć do polubownego ich 
rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, mogą skierować sprawę  do sądu powszechnego 
właściwego dla Zamawiającego. 
                                                                                                  

§ 16 
1. We wszystkich sprawach spornych, o ile nie zostaną rozstrzygnięte na drodze postępowania 

polubownego, właściwy jest Sąd Powszechny w Poznaniu.  
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa 

Zamówień Publicznych. 
§ 17                                                                                

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 
            
 
                                ZAMAWIAJĄCY                                                                       WYKONAWCA 
 
 


