
PROJEKT
UMOWA Nr .../2021

zawarta w dniu ... . ... .2021 r., pomiędzy Powiatem Kłobuckim, ul. Rynek im. Jana Pawła II 13,
42-100 Kłobuck, posiadającym nr NIP: 574-205-65-18, REGON: 152180754, reprezentowanym
przez Pana Andrzeja Kucharczyka - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, zwanym
w dalszej części umowy Zamawiającym  

a 

...............................................................................,  posiadającą/ym  nr  NIP:  ...-...-..-..,
REGON: .................................., reprezentowaną/ym przez: 

.................................              -    ..........................…
zwanym dalej  Wykonawcą
w sprawie zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł realizowanego  poza
ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019.2019 z późn.
zm.) o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  zadanie  polegające

na  mechanicznym  koszeniu  poboczy,  skarp  i  przeciwskarp  rowów  w  ciągu  dróg
powiatowych, zlokalizowanych na terenie terenie Powiatu Kłobuckiego. 

2. Koszenie  poboczy,  skarp  i  przeciwskarp  rowów  należy  wykonać  kosiarką  bijakową
wysięgnikową współpracującą z pojazdem do tego przeznaczonym, w ilości:
a) do 263 000 m2 dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku,
b) do 186 450 m2 dla potrzeb Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni. 
Jednostką  rozliczeniową  będzie  metr  kwadratowy  powierzchni  koszenia,  przy  czym
ustala się, że średnia szerokość koszenia po każdej stronie jezdni wynosić będzie nie
mniej niż 1,0 m. 

3. Szczegółowy  zakres  robót  określony  został  w  przedmiarach  robót  zamawiającego
stanowiących załącznik do niniejszej umowy. 

§ 2
1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji zamówienia ustala się:
a) dla  części  I  –  obejmującej  mechaniczne  koszenie  traw  na  poboczu  drogi,  skarpie

i przeciwskarpie rowu przydrożnego na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Kłobucku
w ilości 263 000 m2:
• etap I - 200 000 m2 - od dnia podpisania umowy 14 dni kalendarzowych.
• etap II – 63 000 m2 - od 02.08. - 28.08.br

b) dla  części  II  –  obejmującej  mechaniczne  koszenie  traw  na  poboczu  drogi,  skarpie
i przeciwskarpie rowu przydrożnego na terenie Obwodu Drogowego Nr 2 w Przystajni
w ilości 186 450 m2:
• etap I - 186 450 m2 - od dnia podpisania umowy 14 dni kalendarzowych.



§ 3
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z  zasadami

współczesnej  wiedzy  technicznej  oraz  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi
w zakresie wykonywanych robót.

2. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  robót,  mienia  i  osób
postronnych na terenie objętym wykonywaniem usługi.

3. Rozpoczęcie  robót  przez  wykonawcę  może  nastąpić  po  komisyjnym  przekazaniu
terenu, na którym będzie realizowane przedmiotowe zadanie. Wykonawca w ramach
przedmiotowego  zadania  jest  zobowiązany  rozpocząć  koszenie  max.  w  ciągu
3  dni  kalendarzowych  od  dnia  przekazania  terenu  przez  Kierownika  Obwodu
Drogowego.          

    
4. Zakończenie wykonania robót wykonawca zgłasza na piśmie zamawiającemu.

a) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanej usługi  
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia jej zakończenia. 

b) Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem wykonawcy. 
c) Na okoliczność odbioru wykonanej usługi zamawiający sporządza protokół odbioru

końcowego, który podpisują obie strony umowy.  

§ 4
1. Decyzję o terminie użycia sprzętu oraz miejscu pracy będzie podejmował każdorazowo

a)  Kierownik  Obwodu  Drogowego  Nr  1  w  Kłobucku w  zakresie  wykonania  zadania
w część I
b) Kierownik  Obwodu  Drogowego  Nr  2  w Przystajni  w  zakresie  wykonania  zadania
w część II

2. W/w przedstawiciel  uprawniony jest do wydawania wykonawcy poleceń związanych
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy. 

3. Przedstawicielem wykonawcy na terenie wykonywania robót będzie:
.................................…………..........… tel. …................……………... .

4. O  każdej  zmianie  na  tych  stanowiskach  strony  zobowiązane  są  powiadomić
się wzajemnie w terminie niezwłocznym od daty ich wprowadzenia. 

§ 5
1. Wynagrodzenie  Wykonawcy  ustalone  zostanie  kosztorysem  powykonawczym  na

podstawie ilości  rzeczywiście wykonanych i  odebranych robót przemnożonych przez
ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, przy czym nie może ono przekroczyć kwoty
………………...  zł  (brutto  wraz  z  podatkiem  VAT)  słownie:  ………………………………………..
wynikającej z oferty, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.



2. Ceny jednostkowe zawierają wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy,
jak  również  inne  roboty  niezbędne  do  wykonania,  jak  roboty  przygotowawcze,
porządkowe itp.

3. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie przez cały czas trwania
umowy. 

4. Płatność  za  realizację zamówienia będzie dokonana na podstawie faktury w formie
przelewu,  w  terminie  30  dni  na  wskazany  przez  wykonawcę  numer  rachunku
bankowego.
 

5. Wykonawca umowy jest zobowiązany do złożenia faktury, nie później niż w 7 dniu,
licząc od dnia odbioru końcowego zadania i podpisania protokołu odbioru robót bez
zastrzeżeń. 

6. Fakturę należy wystawić na nabywcę, tj. Powiat Kłobucki, Rynek im. Jana Pawła II 13,
42-100 Kłobuck, NIP: 574 205 65 18. Odbiorcą faktury - płatnikiem będzie Powiatowy
Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck. 

§ 6
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 10%  wynagrodzenia  określonego  w  §  5  ust.  1  za  odstąpienie  od  umowy  
z  przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

b) 0,1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w realizacji
zadania.

c) 0,1% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu
wad stwierdzonych przy odbiorze usługi, ponad czas wyznaczony na ich usunięcie. 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 10%  wynagrodzenia  określonego  w  §  5  ust.  1  za  odstąpienie  od  umowy  
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

b) 0,1%  wynagrodzenia  określonego  w  §  5  ust.  1  za  każdy  dzień  zwłoki
w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru usługi, wykraczający ponad 7 dni od
zgłoszenia przez wykonawcę wykonanej usługi do odbioru. 

3. Strony  uzgadniają,  że  kary  umowne  przewidziane  w  niniejszej  umowie  potrącone
zostaną z wystawionej przez wykonawcę faktury, a gdyby okazało się to niemożliwe
wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek zamawiającego w ciągu 14 dni
od dnia otrzymania noty obciążeniowej.

4. Kary umowne o których mowa w ust. 2 płatne będą przez zamawiającego przelewem
bankowym na rachunek wskazany przez wykonawcę.



5. W  przypadku,  gdy  szkoda  spowodowana  niewykonaniem  lub  nienależytym
wykonaniem  obowiązku  wynikającego  z  niniejszej  umowy  przekracza  wysokość  kar
umownych,  poszkodowana  strona  może,  niezależnie  od  kar  umownych,  dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

§ 7
Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienie  treści  umowy  mogą  być  dokonywane  wyłącznie  w  formie
aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

§ 8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy
Kodeksu Cywilnego. 

§ 9
Ewentualne  spory  pomiędzy  stronami,  mogące  wyniknąć  w  związku  z  realizacją  niniejszej
umowy, rozpatrywane będą przez Sąd powszechny, właściwy dla siedziby pozwanego.

§ 10
Umowę  sporządzono  w  3-ch  jednobrzmiących  egzemplarzach:  2  egz.  dla  Zamawiającego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 


