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UMOWA NR … /… . GN/20 
 
W dniu ........................... w Poznaniu pomiędzy : 
Województwem Wielkopolskim, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań NIP 778-13-46-888                     
Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w  Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań 
zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………………………… -          …………………………………….. 
 
a  
……………………………..zarejestrowanym w ………………….. pod numerem KRS ………….. z siedzibą w …………………….., 
zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym zgodnie z wypisem z KRS przez: 
 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
lub 
a  
…………………………….., prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………. z siedzibą w ……………………….., 
wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez ………………………pod numerem ……………………., zwanym 
w treści umowy Wykonawcą. 

 
zawarta została umowa o następującej treści: 
 

§1 
Na podstawie przeprowadzonego i rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego - zgodnie z Ustawą  z dnia 
29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający zleca, a Wykonawca 
zobowiązuje się do dostawy słupków do znaków, zgodnie z: 
 ofertą złożoną Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym poprzedzającym sporządzenie niniejszej 

umowy 
 obowiązującymi normami i przepisami prawa. 
 

§2 
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy maksymalną cenę umowną za dostawę przedmiotu 
zamówienia brutto: …………………………………………… zł  
(słownie:........................................................................................zł). 
W powyższej kwocie uwzględnione zostały: 
Kwota netto w wysokości ...................................... zł. 
Podatek VAT w wysokości ……................ zł. 
 
 

§3 
1. Termin wykonania umowy do 30.11.2020r. 
2. Termin poszczególnej dostawy ……. dni od dnia złożenia zamówienia. 



 

Umowa nr …./ … .GN/20 Strona 2 

3. W przypadku konieczności zmiany terminu dostawy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca 
zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe 
uzasadnienie zmiany terminu. Dopuszcza się ewentualną zmianę terminu umowy między innymi 
w następujących przypadkach: 
a) Działania siły wyższej i klęsk żywiołowych mających bezpośredni wpływ na termin wykonania umowy; 
b) Zmiany przepisów związanych z przedmiotem umowy 

4. Zmiana terminu realizacji umowy nie powoduje zmiany wynagrodzenia określonego w § 2 Umowy 
 

§4 
Dostawy realizowane będą sukcesywnie w miarę potrzeb na podstawie odrębnych zamówień, w ramach 
podanych w kosztorysie ofertowym ilości i typów słupków. Ilość w asortymencie może ulec zmianie przy 
zastosowaniu ofertowych cen jednostkowych. 
 

§ 5 
1. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu słupków za minimum 60 % kwoty podanej w §2 umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia słupków według standardów podanych w Opisie przedmiotu 

zamówienia. 
 

§ 6 
1. Rozliczenie finansowe za przedmiot zakupu, o którym mowa w §1 nastąpi na podstawie faktury 

wystawionej po potwierdzeniu odbioru. 
2. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. 

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  Gnieźnie, al. Reymonta 32, 62 – 200 Gniezno  

4. Faktury VAT realizowane będą z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej 
fakturze VAT. 

5. Zamawiający ma prawo potrącenia z należności Wykonawcy wszelkich kar i odsetek naliczonych zgodnie 
z § 9 Umowy. 

6. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 7 
1. Każda dostarczona przez Wykonawcę partia słupków zostanie skontrolowana przez przedstawiciela 

Zamawiającego.  Jeżeli w toku badania stanu słupków pod kątem ewentualnych uszkodzeń zostaną 
stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić odbioru, wyznaczając zarazem Wykonawcy termin nowej 
dostawy. 

2. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  
 

§ 8 
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujący zakres usług: …… 
2. Powierzenie innego zakresu usług Podwykonawcom niż wyżej wymieniony 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 § 8 ust 1 i 2 nie później niż 7 dni przed planowanym 
skierowaniem do wykonania umowy któregokolwiek Podwykonawcy. Informacja winna zawierać 
referencje Podwykonawcy dokumentujące jego zdolność do wykonania powierzonego zadania. 

4. Zamawiający wyrazi zgodę na Podwykonawcę w terminie do 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę 
umowy z Podwykonawcą. 

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, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 Umowy. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
7. Zamawiający dopuszcza wykonanie dostaw wykazanych w ust.1 przez Wykonawcę pod warunkiem 

zmiany w tym zakresie umowy z Podwykonawcami. 
8. Zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca nie może zawierać umów z dalszymi 

Podwykonawcami. 
 

§ 9 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonania lub nienależyte wykonania Umowy, w formie kar 

umownych, które naliczy Zamawiający w następujących wypadkach: 
1) za opóźnienie w wykonaniu jednorazowej dostawy w wysokości 0,5% wartości danej dostawy brutto, 

za każdy dzień opóźnienia w terminie wykonania danej dostawy;  
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi w wysokości 0,2 % wartości umownej 

brutto, o której mowa w § 2, za każdy dzień opóźnienia od terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie wad; 

3) za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 15% wartości umownej brutto, o której mowa w § 2 umowy;  

4) za odstąpienie od realizacji jednorazowej dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 15% wartości tej dostawy brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego – w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 
umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn o których mowa w ust. 4 
Umowy. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy 
pokrycia pozostałej części szkód, na zasadach ogólnych. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 10 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na odporność na korozję na okres ….. lat. 
2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia podpisania odbioru ostatecznego. 
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3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1 powyżej, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

4.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 21 dni 
z zastrzeżeniem że w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Wykonawca będzie zobowiązany usunąć wadę 
w terminie krótszym – ustalonym przez Zamawiającego), to Zamawiający może zlecić usunięcie ich 
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez zgody sądu. 

 
§ 11 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak 
również osób, którym zadanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie. 
 

§ 12 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane wyłącznie 
w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 
 

§ 13 
1. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności . 
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego 
 

§ 14 
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
                                 ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA                                        
 


