
Załącznik nr 3 

Umowa Nr ……. /K/ ……… 

 

 zawarta w dniu ................................ w Staszowie pomiędzy:  

Powiatem Staszowskim zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Starostę Staszowskiego –  ……………………………………………………………………..,  

Wicestarostę – …………………………………………………………………………………………., 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – …………………………………………, 

 a  …………………………………………………………………………………………  zwanym dalej Wykonawcą. 

 

 Umowa zawarta w oparciu o Art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), oraz § 6 i  § 10  Regulaminu udzielania 

zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 30 000 euro, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 17/2014 Starosty Staszowskiego  

z dnia 23.04.2014 r. 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:      

 Projekty stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych o łącznej długości 41,237 km: 

1) 0788T Jurkowice -- Witowice                                                           1,434 km  

2) 0792T Czajków Północny – Wiązownica Mała                               6,395 km 

3) 0814T Ossala przez wieś                                                                    2,180 km 

4) 0816T Stróżki – Szwagrów                                                                 5,789 km 

5) 0817T Tursko Wielkie – Tursko Małe Kolonia                                 2,744 km 

6) 0837T Rytwiany – Ossala                                                                    6,750 km 

7) 0838T Rudniki – Okrągła                 3,726 km 

8) 0842T Ruszcza – Grabowa – Łyczba                 4,851 km 

9) 0855T Ruszcza – dr. pow. Nr 421376                                               1,265 km 

10) 0848T Jurkowice – Nawodzice                                                           1,505 km 

11) 0849T Smerdyna – Rybnica                 1,100 km 

12) 0858T Podmaleniec – Poddębowiec                                                 3,498 km  

 

2. Projekty powinny być wykonane na kartach formatu A3, trwale połączonych w sposób  

uniemożliwiający ich dekompletację. Plany sytuacyjne powinny być opracowane w skali 

1:1000 na kopiach map sytuacyjno - wysokościowych lub ewidencyjnych (w rejonach, gdzie 

brak jest map sytuacyjno - wysokościowych), pozyskanych z zasobów geodezyjnych w formie 

wydruku komputerowego na kartach formatu A3. Kopie map sytuacyjno – wysokościowe, 

winny być naniesione na karty projektu z mniejszym kontrastem w stosunku do 

nakreślonych dróg i oznakowania. Minimalne wymagania odnośnie formy graficznej kart 

(wielkość i rodzaj czcionek, wielkość znaków, sposób opisywania lokalizacji znaków, sposób 

oznaczania drogi i jej elementów) powinny być zgodne z formą przedstawioną w załączniku 

graficznym nr 2 do zapytania cenowego. Zamawiający wymaga aby na kartach była 
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naniesiona jezdnia drogi z poboczami, istniejącymi chodnikami wraz z kilometrażem. 

Pozostałe parametry drogi takie jak rodzaje nawierzchni, parametry łuków, spadki 

poprzeczne i podłużne, są wymagane w zależności od zastosowanych znaków mających 

odniesienie do sytuacji drogowej. 

3. Na odcinkach dróg spełniających wymagania rozporządzenia Ministra Transportu  

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 124) należy 

zaprojektować oznakowanie poziome. Naniesione znaki na skrzyżowaniach z drogami 

krajowymi i wojewódzkimi, powinny być uzgodnione odpowiednio z GDDKiA lub Urzędem 

Marszałkowskim, jeśli jest wymagane. 

4. Projekty powinny posiadać wersję elektroniczną w ogólnodostępnym programie do 

odtwarzania. 

5. Projekty powinny zawierać: 

1) Wymagane przepisami uzgodnienia i zatwierdzenia, 

2) Opis stanu istniejącego oznakowania, 

3) Plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000, 

4) Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 opracowany na podkładach geodezyjnych 

sytuacyjno – wysokościowych lub ewidencyjnych (w rejonach, gdzie brak jest map 

sytuacyjno – wysokościowych) zawierający: 

a) lokalizację projektowanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych  

i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

b) parametry geometrii drogi z kilometrażem. 

5) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze. 

6) Nazwisko i podpis projektanta. 

§ 2 

  Wykonawca zobowiązuje się, że prace wymienione w § 1 będą wykonane w terminie  

6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy  

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110),  

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 

tym zarządzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 784), oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2311). 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną dokumentację projektową, stanowiącą 

przedmiot umowy w czterech egzemplarzach każdego z projektów i dwóch egzemplarzy  

w wersji elektronicznej każdego z projektów. 
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3. Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy, zgłoszoną do odbioru Wykonawca zaopatrzy  

w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie  

z umową, obowiązującymi przepisami technicznymi w stanie zupełnym (kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć). 

4. Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowić będą integralną część przedmiotu 

umowy. 

§ 4 

1. Strony ustalają, że obowiązująca forma wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą brutto  

w wysokości, ………………………………………………………….…………….. (słownie złotych: …………………………………… 

……………………………………………………………………………00/100). 

  Wyżej określona kwota zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym 

mowa w § 1, jak również nie ujęte w tych materiałach, a niezbędne do wykonania zadania. 

§ 5 

1. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu 

umowy jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony umowy. 

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 stanowi podstawę do wystawienia rachunku 

wynagrodzenia za przekazany Zamawiającemu przedmiot umowy. 

§ 6 

       Strony postanawiają, że określone w § 4 wynagrodzenie Zamawiający zapłaci w formie 

przelewu w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania rachunku wystawionego na Powiat 

Staszowski, 28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego 7, NIP 866-17-09-857. 

§ 7 

  W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązany jest 

do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienia. 

§ 8 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego w szczególności za: 

a) wady w przedmiocie  odbioru zmniejszające jej wartość lub użyteczność, 

b) wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie odbioru oraz wady powstałe po 

odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie odbioru w chwili odbioru. 

2. Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wady w przedmiocie umowy wykonując uprawnienia 

względem Wykonawcy zażąda ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin 

umożliwiający usunięcie tych usterek. 
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§ 9 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 15 % 

wynagrodzenia ryczałtowego. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca w wysokości 15 % wynagrodzenia ryczałtowego, 

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

ryczałtowego za każdy dzień zwłoki, 

c) zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot  

umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 

określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, 

d) strony ustalają, że Zamawiający ma prawo do potrąceń kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

§ 10 

         W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Kodeks cywilny.  

§ 11 

         Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą obu Stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 12 

          Spory na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą  przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 13 

          Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

          ZAMAWIAJĄCY:                                                                             WYKONAWCA: 


