
 

 

Załącznik nr 5 do SWZ NP-ZPS-20/2022  

 

 

Umowa Nr NP-ZPS-20/2022 (Wzór) 

 

Zawarta w dniu ………. roku pomiędzy: 

 

Wodami Miejskimi Stargard Sp. z o. o.  z siedzibą w Stargardzie, ul. S. Okrzei 6, tel. 91 

5771274; faks 91 5772128; e-mail: sekretariat@wodymiejskie.stargard.pl; 

www.wodymiejskie.stargard.pl, NIP  854- 001–15–20, REGON  811115758, Kapitał zakładowy 

56.825.500,00  zł, Sąd Rejonowy w Szczecinie, XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, 

nr 0000033245, BDO: 000002477, zwanym dalej w części umowy “Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

a  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej w części umowy  Wykonawcą, które reprezentuje: 

 

…………………………………………………………………………………… 

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w oparciu 

o zapisy Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Wody Miejskie Stargard Sp. z o.o., 

do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp, została zawarta umowa o następującej 

treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY: 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

a) wykonanie usługi odtwarzania nawierzchni drogowych po pracach wodociągowych  

i kanalizacyjnych w pasie drogowym na terenie Miasta Stargard - dla warstwy 

asfaltowej o gr. 1cm  - niezależnie od rodzaju warstwy tzn. podbudowy asfaltowej, 

warstwy nośnej – wiążącej czy warstwy ścieralnej. Dokładne informacje dotyczące 

grubości każdej z warstw będą określone w każdorazowym zleceniu.   

b) odtworzenie ciągów pieszych wykonanych z kostki brukowej lub płytek betonowych 

wraz z  wszystkimi materiałami sypkimi (materiał – kostki, płytki po stronie 

Zamawiającego) 

1. Przedmiot umowy będzie wykonywany według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego  

i Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy minimalnej ilości lub wartości zleconych jemu 



 

 

prac, na podstawie niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie z tego 

tytułu kierował do Zamawiającego roszczeń odszkodowawczych. 

2. Zamawiający każdorazowo określi szacowaną powierzchnię odtworzenia, grubość 

warstwy odtworzeniowej i przewidywany koszt zlecenia.  

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany z asfaltu bitumicznego dopuszczonego  

do stosowania na drogach publicznych, posiadającego atest Instytutu Budowy Dróg  

i Mostów lub posiadającego świadectwo zgodności z PN. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wytycznymi  

i warunkami określonymi przez właściwych zarządców dróg, na których prowadzone  

są prace odtworzeniowe. 

 

§ 2 

 

Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej 

niż od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku, albo do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 4 

ust. 5 umowy jeżeli nastąpi to przed dniem 31.12.2023 roku. 

 

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA STRON: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) posiadania stałej dyspozycyjność do realizacji zadania. Termin rozpoczęcia  

i zakończenia realizacji usługi – w ciągu 7 dni roboczych od daty telefonicznego 

zgłoszenia zadania, potwierdzonego niezwłocznie e-mailem uwzględniając panujące 

warunki atmosferyczne, możliwość produkcji i kładzenia masy bitumicznej oraz 

wytyczne branżowe i wymogi Polskiej Normy oraz warunki do odtwarzania ciągów 

pieszych wykonanych z kostki brukowej lub płytek betonowych 

2) dostarczenia świadectwa jakości danej partii wykorzystywanej masy ścieralnej 

3) transportu masy i wykonanie usługi zgodnie ze zgłoszeniem  

4) udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonaną usługę – 24 miesiące od dnia odbioru 

odtworzonej warstwy nawierzchni, liczone odrębnie dla każdej usługi, 

5) usuwania ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji wad w terminie 7 dni od dnia 

zgłoszenia przez Zamawiającego zgodnie z pkt 1, chyba, że strony uzgodnią inny, 

dłuższy termin. 

6) dostarczenia protokołów odbiorów od właściwych  przedstawicieli Zarządców dróg  

7) wykonania warstw bitumicznych,  w przypadku położonej tymczasowej nawierzchni  

z wyciągnięciem kostki lub trylinki i przekazaniu Zamawiającemu. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) pisemnego zgłoszenia zlecenia wykonania robót Wykonawcy, 

2) zgłoszenia awaryjnego zajęcia pasa drogowego  

3) oznakowanie pasa drogowego 



 

 

4) wykonania podbudowy z kruszywa łamanego (w okresie zimowym tymczasowa 

nawierzchnia – trylinka kostka) 

5) odbioru robót (pierwszy odbiór dokonywany przed odbiorem Zarządcy drogi) po 

wykonaniu odtworzenia nawierzchni nie później niż jeden dzień roboczy od wykonania 

usługi.  

3. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy a zarazem przedstawicielem ze strony 

Wykonawcy przy realizacji niniejszej umowy jest………. 

4. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego przy realizacji niniejszej umowy 

jest………………… 

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE: 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 

stanowiące iloczyn powierzchni położonej nawierzchni oraz stawki, zgodnie  

z formularzem ofertowym: 

1) ……... zł netto za 1m2 masy dla gr. 1cm warstwy asfaltowej – niezależnie od rodzaju 

warstwy tzn. podbudowy asfaltowej, warstwy nośnej – wiążącej czy warstwy ścieralnej  

plus podatek VAT, tj. razem ……. zł brutto 

2) ……. zł netto za 1m2 odtworzenia ciągów pieszych wykonanych z kostki brukowej lub 

płytek betonowych wraz ze wszystkimi materiałami sypkimi (z wyłączeniem 

materiałów w postaci kostki brukowej i płytek betonowych – pokrywane przez 

Zamawiającego), plus podatek VAT, tj. razem …….. zł brutto 

2. Warunki płatności: faktura za zrealizowane usługi będzie wystawiana na koniec każdego 

miesiąca płatna będzie przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury będą bezusterkowe Protokoły 

odbioru technicznego podpisane przez: 

1) upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, odbiór protokolarny  powinien się 

odbyć zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 5, 

2) Zarządcę Drogi, 

3. Do protokołów należy załączyć świadectwa jakości warstwy ścieralnej (w przypadku 

odtworzenia nawierzchni jezdni).  

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

5. Maksymalna wartość wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z realizacji niniejszej umowy 

nie będzie wyższa niż   200.000 zł netto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).  

6. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca oświadcza, ze jest płatnikiem VAT i posiada NIP: …………………………………………… 

8.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 

faktury, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, widniejący w elektronicznym wykazie 

podatników VAT (na tzw. „białej liście podatników VAT”) dostępnym w Biuletynie Informacji 



 

 

Publicznej Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej, 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do wskazywania do rozliczeń wyłącznie rachunków widniejących  

w elektronicznym wykazie podatników VAT na tzw. „białej liście podatników VAT”. 

10. W przypadku braku, na moment realizacji płatności, wskazanego na fakturze rachunku 

bankowego Wykonawcy w ww. wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się  

z zapłatą bez narażania się na jakikolwiek obowiązek zapłaty odsetek, kar umownych lub 

jakiekolwiek inne dodatkowe koszty czy opłaty. W takim przypadku brak zapłaty wynagrodzenia 

wynikającego z faktury nie stanowi również podstawy/przesłanki do rozwiązania umowy,  

w szczególności z winy Zamawiającego. 

11.  

 

§ 5 

 

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy, w całości lub niewykonanej części, albo za rozwiązanie 

umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 7.000,00 zł brutto 

2) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia (poszczególnego zlecenia) 

w wysokości 350,00 zł brutto,  

3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze końcowym lub  

w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 350,00 zł brutto. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych  

w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną przy kolejnej płatności wynagrodzenia.  

4. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty uprawnień do dochodzenia kar umownych 

naliczonych do dnia odstąpienia. 

5. Kary umowne kumulują się i podlegają sumowaniu. 

6. Kary umowne stają się wymagalne w dniu zaistnienia podstaw do ich naliczenia. 

7. Maksymalna łączna suma naliczonych kar umownych nie może być większa niż 25.000 zł 

 

§ 6 

 

USTALENIA KOŃCOWE: 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane, za zgodą obu stron, wyrażoną 

na piśmie, pod rygorem ich nieważności. 

2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Załącznikiem do umowy, stanowiąc jej integralną część, jest Oferta Cenowa Wykonawcy 

złożona w postępowaniu nr NP-ZPS-20/2022. 

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka


 

 

5. Cesja praw lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy wymaga zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

 

Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                WYKONAWCA 

 

 

             

 

 


