
 
          Nr sprawy: ZDM.26.1.2020 

Załącznik nr….. 

UMOWA NR ZDM-…………./2020 

 

zawarta w dniu ............... w Gliwicach 

zwana dalej „Umową” 

pomiędzy: 

Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP:6311006640, w imieniu i na rzecz 

którego działa: 

………………………………………………………. 

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31 w Gliwicach zwanym w dalszej 

części umowy „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………….z siedzibą w ……………………... przy ul……………………………….,  

wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………….  

pod nr…………………….., NIP……………………..: REGON: …………………….., Reprezentowaną/ym przez: 

…………………………………………………….. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

łącznie dalej zwanych „Stronami” lub z osobna „Stroną”, 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm)i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczące : 

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego (remonty, wymiany zniszczonych znaków drogowych, remonty awaryjne) na terenie 

miasta Gliwice 

2. Przedmiot umowy wymieniony w ust.1 obejmuje w szczególności: 

1) Wykonania robót związanych z utrzymaniem oznakowania poziomego wykonanego masą 

termoplastyczną, chemoutwardzalną, farba akrylową. 

2) Wykonanie robót związanych z utrzymaniem oznakowania pionowego oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszystkich niezbędnych prac dla utrzymania 

dobrego stanu technicznego oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego na zarządzanej przez Zamawiającego sieci dróg, a w szczególności: 



1) Podjęcie doraźnej likwidacji zagrożeń powstałych wskutek uszkodzenia oznakowania 

drogowego bądź elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasie nie dłuższym niż 

1 godzina licząc od chwili otrzymania informacji o zaistniałym zagrożeniu, tj. zgodnie z 

formularzem oferty w ciągu ……….. min.  

2) W przypadku awarii w ciągu Drogowej Trasy Średnicowej usunięcie awarii w czasie do 30 

minut licząc od podjęcia czynności diagnostycznych obejmujących przyjazd Wykonawcy  

na obiekt w celu oceny i rozpoznania usterki i podjęcia dalszych kroków zmierzających  

do usunięcia awarii. 

3) Zamawiający przewiduje minimum raz w ciągu roku odnowienie oznakowania poziomego 

na terenie miasta Gliwice. Prace drogowe związane z odnową oznakowania poziomego 

wykonywane muszą być na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu, 

zatwierdzonego przez Zamawiającego. Niezależnie od harmonogramu zakres oraz ilość 

zleconych prac będzie uzależniona od panujących warunków atmosferycznych. Zamawiający 

zastrzega, iż w przypadku warunków atmosferycznych umożliwiających prowadzenie prac 

drogowych związanych z odnową oznakowania poziomego, Wykonawca zobowiązany będzie 

do ich wykonania w ilości nie mniejszej niż 500 m2 na dobę. 

4) Całodobowy nadzór (7 dni w tygodniu) nad poprawnością umieszczonego oznakowania 

drogowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawca zobowiązany 

będzie do podania zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy numeru telefonu 

(jednego), na który całodobowo będą przyjmowane zgłoszenia Zamawiającego, Centrum 

Ratownictwa Gliwice, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej. 

5) Utrzymywanie całodobowego pogotowia technicznego w dni robocze oraz wolne i święta. 

6) Przechowywanie i prowadzenie ewidencji odzyskanych, a nadających się do ponownego 

zabudowania znaków drogowych i elementów BRD przez okres trwania umowy (kwartalne 

raporty stanu odzyskanych elementów należy składać Zamawiającemu w formie pliku exel  

na skrzynkę e-mail pracownika merytorycznego tj. do Pana Andrzeja Jędrzejowskiego  

na adres e-mail: andrzej.jedrzejowski@zdm.gliwice.pl 

7) Materiał z rozbiórek nie zakwalifikowany do ponownego użycia należy odwozić jako odpad 

i zutylizować. 

8) Bieżące czyszczenie, tzn. mycie znaków drogowych i elementów BRD, tak aby były widoczne, 

szczególnie w nocy. 

9) Dbanie o prawidłowy stan mocowania znaków drogowych gwarantujący pełne 

bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom dróg. 

10) Dokonywanie kwartalnych przeglądów stanów technicznych bramownic i konstrukcji 

masztowych wraz z mocowaniem elementów na nich umieszczonych. Przekazywanie 

informacji na temat ich stanu technicznego w formie pliku exel (w pliku należy określić 

lokalizację, tj. przy jakiej ulicy dana konstrukcja się znajduje wraz z opisem jej stanu 



technicznego) na skrzynkę e-mail pracownika merytorycznego tj. do Pana Andrzeja 

Jędrzejowskiego na adres e-mail: andrzej.jedrzejowski@zdm.gliwice.pl 

11) W przypadku zaistnienia awarii na skutek zdarzeń losowych (wypadek drogowy, kradzież, 

akty wandalizmu) wykonywanie każdorazowo dokumentacji fotograficznej przedstawiającej 

stopień zniszczenia oraz powiadomienie przedstawiciela ZDM tj. Pana Andrzeja 

Jędrzejowskiego (w formie pisemnej lub telefonicznej) o zaistniałej sytuacji. 

12) Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego w rejonie awarii do czasu jej 

usunięcia (oznakowanie zgodnie z istniejącymi przepisami) oraz natychmiastowe 

zabezpieczenie uszkodzonych elementów infrastruktury po zaistniałej awarii. 

13) Wykonywanie w terminach określonych przez Zamawiającego prac związanych  

z wykonywaniem, naprawą, wymianą oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu oraz wykonywaniem oznakowania poziomego. 

14) Inne nie wymienione czynności, a pozostające w związku z przedmiotem umowy, np.:      

naprawa bądź wymiana konstrukcji masztowych dla montażu oznakowania drogowego bądź 

elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

4. Przedmiot umowy wymieniony w ust. 1 został szczegółowo opisany w: 

1) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB) – zał. 

nr 1 do umowy. 

2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) – załącznik nr 2 do umowy. 

3) Ofercie Wykonawcy – załącznik nr 3 do umowy. 

§ 2 

Termin realizacji 

1. Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi nie wcześniej niż po zakończeniu umowy poprzedniej 

nr ZDM-71/2017 z dnia 17.05.2017 r., nie później jednak niż od dnia 17.05.2020 r.  

2. Umowa zostaje zawarta na okres: 2,5 roku, który będzie liczony od dnia rozpoczęcia realizacji 

umowy tj. od dnia …………….. do ……………………………. (bądź do wyczerpania środków jakie 

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia określonych w § 5 pkt.2 i pkt.6 - w 

zależności od tego co nastąpi wcześniej). 

3. Na 3 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji umowy, Zamawiający poinformuje o tym fakcie 

Wykonawcę, w sposób określony w  §11 ust 4.   

 

§ 3 

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający: 

1) Będzie przekazywał Wykonawcy na bieżąco interwencje Centrum Ratownictwa Gliwice, 

Straży Miejskiej w Gliwicach i inne interwencje w celu usunięcia powstałych usterek. 



2) Będzie wystawiał zlecenia wykonania robót z zakresu bieżącego utrzymania i określał 

terminy ich wykonania. 

3) Nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące  

się na placu budowy w trakcie realizacji zadania, 

4) Przyjmie protokolarnie od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie do 7 dni licząc  

od dnia zgłoszenia do odbioru, 

5) Będzie pełnił nadzór inwestorski, 

2. Wykonawca: 

1) Wykona przedmiot umowy zgodnie z STWiORB, sztuką budowlaną, z „Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach”, 

2) Dokona niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami i instytucjami w zakresie 

koniecznym do realizacji wprowadzenia oznakowania drogowego i urządzeń BRD, 

3) Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora) zobowiązany jest okazać w stosunku 

do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną; w przypadku kiedy Zamawiający 

zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest 

przeprowadzić te badania, jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się , że 

zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową  

to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą,  

że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 

zamawiającego. 

4) Zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, 

5) Zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie a w szczególności ochronę mienia  

i bezpieczeństwa ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP, 

6) Zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca prac oraz uzyskania zatwierdzenia tymczasowej 

organizacji ruchu na czas prowadzenia ww. prac, 

7) Podczas wykonywania prac drogowych, w przypadku występowania kolizji 

montowanego oznakowania bądź elementów BRD z istniejącymi urządzeniami lub obiektami 

infrastruktury technicznej wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia lub przełożenia 

ww. urządzenia lub obiektu, 

8) Poniesie koszty: utrzymania pogotowia technicznego w dni wolne od pracy i święta, 

projektów organizacji ruchu na czas prowadzonych robót i zatwierdzenia ich przez organ 

zarządzający ruchem (jeżeli zaistnieje taka konieczność), oznakowania pasa drogowego  

i zabezpieczenia dojść i dojazdów do posesji oraz objazdów na czas prowadzonych robót, 



wykonania badań nośności podbudowy i nawierzchni , odwiertów kontrolnych, ekspertyz dla 

wbudowywanych materiałów, badań potwierdzających jakość wykonywanych robót, obsługi 

geodezyjnej budowy, wywozu ziemi i gruzu z budów oraz innych materiałów i nieczystości  

(wymagane udokumentowanie wywozu na wysypisko na żądanie zamawiającego), 

przechowywania i prowadzenia ewidencji odzyskanych a nadających się do ponownego 

zabudowania znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu przez okres trwania 

umowy, 

 

9) Zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 

ustawą Prawo Budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych  

tą ustawą, 

10) Zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu do odbioru oznakowania związanego 

z wdrożeniem tymczasowego bądź docelowego oznakowania drogowego wykonywanego 

na poszczególne zlecenia zamawiającego, 

11) Przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (jeżeli będzie wymagana). 

12) Na żądanie Zamawiającego udokumentuje sposób utylizacji odpadów, 

13) Będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem funkcji 

Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy, 

3. Wymagania dotyczące zatrudniania na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez 

Zamawiającego czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 

1) Wykonawca lub jego podwykonawcy w celu realizacji zamówienia zobowiązuje się zatrudnić 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w pełnym wymiarze etatu osoby 

wykonujące następujące czynności: 

a) montaż, poprawienie, naprawa, mycie, wymiana i demontaż znaków drogowych 

oraz tabliczek do znaków drogowych, 

b) montaż, poprawienie, naprawa, wymiana i demontaż słupków do znaków 

drogowych, 

c) montaż, poprawienie, naprawa, mycie, wymiana i demontaż urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

d) wykonywanie trasowania, wykonywania oznakowania poziomego 

cienkowarstwowego i grubowarstwowego na drogach, 

e) obsługa malowanek, sprężarek, samochodów skrzyniowych, samochodów 

dostawczych, żurawi samochodowych, samochodów oznakowania pasa drogowego, 

sprzętu do usuwania oznakowania poziomego, sprzętu drobnego, agregatów, itp. 

sprzętu niezbędnego do wprowadzania i utrzymania stałego oznakowania dróg. 



2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów, 

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,  

3) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności, tj. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie zamawiającego; oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie,  

że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz  

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

4) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.  

5) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 9 ust. 1 pkt.1 ) lit e). 

6) W przypadku nie przedstawienia oświadczeń, o których mowa  w pkt. 3), Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 9 ust. 1 pkt.1  lit f). 

7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę; Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

§ 4 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi zakres rzeczowy robót wynikający   

ze złożonej oferty. 

2. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada  

Wykonawca:……………………………………………………………………………… 



3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w formie pisemnej, wykazu 

wszystkich podwykonawców, którym powierzy wykonywanie robót oraz wykazu podwykonawców 

dostaw lub usług o wartości umowy powyżej 50.000,00 zł oraz zakresu tych robót, dostaw i usług  

ze wskazaniem, który z podwykonawców będzie je wykonywał. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekty jej zmian. 

6. Zamawiający określa 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu 

do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej zmian.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

 i jej zmian w terminie do 7 dni, licząc od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania zamawiającemu poświadczonych za zgodność  

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i usługi  

o wartości umowy powyżej 50.000,00 zł oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub 

dokonania jej zmiany. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy 

niż 30 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, 

których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub 

sprzeciwu: 

1) umowa musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, w tym umowa musi zawierać uregulowania, dotyczące odpowiedzialności 

podwykonawcy za wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy analogicznie 

do uregulowań zawartych w umowie z Wykonawcą, w szczególności dotyczące 

odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych, 

2) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony w ust. 9. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty na podstawie ilości 

faktycznie wykonanych i odebranych robót wg obmiaru . 



2. Wynagrodzenie za roboty stanowić będzie wynikową ilości wykonanych robót i cen 

jednostkowych podanych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym, przy czym wartość 

całkowitego wynagrodzenia za cały okres obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty: 

………………….. zł. netto + podatek VAT ………………..zł = …………………….zł brutto 

(słownie:……………………………………………………………...) 

3. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 11. 

4. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia Wykonawcy, każda ze stron 

w celu dokonania zmiany wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony 

Umowy. 

5. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust..4 należy 

dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz oświadczenie o braku 

zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie 

wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilnoprawne. 

6. Lista, o której mowa w ust.5 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby zaangażowanej 

w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych prac przy realizacji 

zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas wypłacanego wynagrodzenia 

oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów wraz z należnymi składkami 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji 

zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust.6, również na wniosek 

Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 

8. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust.4 będzie 

uznana za akceptowalną przez drugą stronę, jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia żądania 

takiej zmiany, druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń. 

9. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust.8 pisemne zastrzeżenia do zasadności propozycji zmiany 

wynagrodzenia. Jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust. 4  

nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia Wykonawcy. 

10. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa w ust.4 

zostanie dokonania od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej, zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany 

te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia 



Wykonawcy, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust.3, a także zmiana wynagrodzenia 

w sytuacji opisanej w ust.4 wymaga formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust.3 i 4 

Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT  

w dotychczasowej wysokości brutto.  

Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem 

zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego 

wynagrodzenie Wykonawcy. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi 

fakturę stosując obowiązującą stawkę podatku VAT w dniu powstania obowiązku podatkowego 

stosownie obniżając wynagrodzenie brutto. 

11. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian w budżecie 

miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż  

po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ. 

12. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu przedstawionego 

we wniosku, o którym mowa w ust.4, aneks zwiększający wynagrodzenie na podstawie błędnych 

danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed 

zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego 

na rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia aneksu 

podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Wykonawcy do 

zwrotu nienależnego świadczenia. 

13. Zasady, o których mowa w ust. 4-12 będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku zmian 

organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość zobowiązania Wykonawcy  

w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia 

brutto. 

14. W przypadku wystąpienia robót wykraczających poza przewidziane w Formularzu Cenowym  

a koniecznych do prawidłowego wykonania robót, i dla których ceny jednostkowe nie występują  

w Formularzu Cenowym rozliczane będą według następujących zasad:  

a) dla których jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej  

z formularza cenowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany  

do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Zamawiającemu 

(Inspektorowi Nadzoru) do zatwierdzenia; 

b) w przypadku braku możliwości wyliczenia ceny metodą określoną w pkt. a),  

na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) kosztorysu 

szczegółowego sporządzonego w oparciu o KNR-y zgodnie z pkt 3.2.1. podpunkt 1 

„Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych”, a przyjęte w nim ceny, 

stawki i wskaźniki cenotwórcze nie mogą być wyższe niż 90 % średnich publikowanych 

w wydawnictwie SEKOCENBUB, w kwartale poprzedzającym wykonywanie robót. W 



przypadku jeżeli materiał nie występuje w „SEKOCENBUDZIE” do rozliczenia należy 

przyjąć cenę materiału na podstawie faktur zakupu. 

15. Roboty o których mowa w ust. 14 muszą być przez Wykonawcę wcześniej zgłoszone i uzgodnione 

pod względem technicznym i merytorycznym z Zamawiającym. 

16. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty: 

1) rozliczenie miesięczne (Wykonawca będzie wystawiał faktury miesięczne nie wcześniej niż 

w ostatnim dniu roboczym miesiąca), za wyjątkiem faktur za roboty wykonywane  

w m-cu grudniu, za które wykonawca będzie mógł wystawić faktury do 15 grudnia pod 

warunkiem wykonywania tych robót siłami własnymi bez pomocy podwykonawców. 

2) podstawą wystawienia faktury są: 

a) dla robót wymienionych w ust.2 – zatwierdzone przez Zamawiającego [Inspektora]: 

protokół odbioru robót, obmiary robót i kosztorys sporządzony zgodnie z ust.2 , 

b) dla robót wymienionych w ust.14 - zatwierdzone przez Zamawiającego [Inspektora]: 

protokół odbioru robót, obmiary robót i kosztorysy sporządzone zgodnie  

z ust.14 z dołączonymi kopiami faktur za materiały nie ujęte w Sekocenbudzie. 

18. Płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego  

na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni, licząc od dnia jej wpływu  

do Zamawiającego , w przypadku faktur grudniowych (wystawianych do 15 grudnia) termin płatności 

wynosi 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego. 

19. Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody podzielonej płatności, 

o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 

20. W przypadku realizacji przez Zamawiającego, płatności, o której mowa w ust. 19 Zamawiający 

przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………, zaś wartość 

podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy. Wykonawca 

oświadcza, że wskazany rachunek bankowy jest rachunkiem firmowym/osobistym (wybrać właściwe). 

21. Termin zapłaty, o którym mowa w ust.18, liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu 

dokumentów rozliczeniowych, tj.: 

1) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT, 

2) zatwierdzonego przez strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru robót, 

22. Warunkiem dokonania zapłaty jest dołączenie do faktury oświadczenia podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z realizacji umowy  

o podwykonawstwo, zawierające dodatkowo: 

1) informację czy należności te zostały zapłacone w umówionym terminie, a w przypadku 

opóźnienia płatności, wskazujące ilość dni tego opóźnienia, 

2) oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów. 

 



 

 

23. Faktury należy wystawić na: 

1) Miasto Gliwice 

ul. Zwycięstwa 21 

44-100 Gliwice, 

NIP: 6311006640. 

2) Dodatkowo na fakturze w polu „odbiorca” lub „adresat” lub dowolnym innym miejscu 

faktury należy umieścić nazwę i adres jednostki organizacyjnej – Zarząd Dróg Miejskich  

ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice. 

24. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym dokumentach księgowych, 

np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się,  

że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

25. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 

26. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 6 

Odstąpienie od umowy 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty przez niego kar 

umownych: 

a) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca naruszył zasady prowadzenia robót 

budowlanych lub wykonuje je niezgodnie z niniejszą umową, 

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym,  czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy,  lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy, 

c) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy, 

d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

e) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie kontynuuje 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie do 7 dni licząc od 

otrzymania wezwania, 

f) Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa 

nieprzerwanie dłużej  niż 3 dni licząc dni łącznie. 



g) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wypełnia obowiązku zatrudnienia 

pracowników na podstawie umowy o pracę zgodnie z § 3 ust.3 niniejszej umowy, 

h) w przypadku okoliczności o których mowa w ust.1 pkt.1 pkt. a) do g) Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu rzeczywistego wykonania 

części umowy do dnia odstąpienia przez Zamawiającego. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

a) zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru robót, 

b) zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego 

pisemnego wezwania, w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, 

określonego w niniejszej umowie, 

c) zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczególne: 

1) w terminie do  7 dni licząc od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia 

od umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru roboty przerwane oraz 

zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 

6) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, zobowiązany 

jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust.3 pkt 3), 

 



 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniemi uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) protokolarnego przejęcia od Wykonawcy, budowy pod swój dozór. 

§ 7 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

złożonej w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego 

i poziomego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego (remonty, wymiany zużytych 

znaków drogowych, remonty awaryjne) na terenie miasta Gliwice.” (oznaczenie sprawy: ……………) 

na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2.  Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian 

zawartej umowy w zakresie: 

1) Zmiana wynagrodzenia – w przypadku i na zasadach opisanych w §5 niniejszej umowy. 

2) Możliwość zmiany osób wymienionych w §11 niniejszej umowy – z przyczyn niezależnych 

od Zamawiającego i Wykonawcy. 

3.  O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien niezwłocznie 

poinformować Zamawiającego pisemnie, Uzgodnienia w zakresie zmian wymagają dla swej ważności 

zatwierdzenia przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, a zmiana umowy może nastąpić 

jedynie na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 

§ 8 

Gwarancje 

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji jakości na roboty wykonane na podstawie niniejszej 

umowy, w tym na użyte materiały i urządzenia, licząc od daty odbioru robót , co oznacza, że jeżeli  

w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne wykonanych robót, Wykonawca niezwłocznie je usunie 

lub na żądanie Zamawiającego całość lub część robót wykona ponownie, przy czym: 

- dla wszystkich nowych tablic znaków drogowych pionowych ………. m-cy, 

- dla oznakowania poziomego wykonanego farbą akrylową okres gwarancji wynosi 12 m-cy, 

- dla punktowych elementów odblaskowych okres gwarancji wynosi 24 m-ce, 

- gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku dewastacji i kolizji drogowych. 

2. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne zostaje 

rozszerzona poprzez udzielenie rękojmi na okres równy okresowi udzielonej w ust.1 gwarancji, licząc 

od daty odbioru robót objętych przedmiotem umowy. 

3. Do gwarancji jakości określonej w ust.1 mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. Wady i usterki objęte gwarancją będą usuwane przez Wykonawcę w terminie 7 dni licząc 

od daty ich zgłoszenia. 



§ 9 

Kary i odszkodowania 

1. Strony przyjmują następujące zasady zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu zleconej pracy w wysokości 300 zł brutto za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od upływu terminu określonego w zleceniu /harmonogramie; 

b) za opóźnienie w przystąpieniu do prac wymienionych w § 1 ust. 3 pkt.1) i 2)  

w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za te prace za każdy dzień zwłoki licząc  

od następnego dnia po upływie wyznaczonego terminu do dnia zgłoszenia do odbioru 

tych prac; 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji  

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za te prace w których stwierdzono wady  

za każdy dzień zwłoki, licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego  

do usunięcia wad; 

d) za spowodowanie przerwy w realizacji zleconych prac z przyczyn zależnych  

od Wykonawcy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za te prace za każdy dzień 

przerwy; 

e) w przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia osób na 

umowę o pracę o których mowa w § 3 ust. 3, pkt 1), w wysokości 2 000,00 zł za każde 

stwierdzone naruszenie,  

f) w przypadku nie przedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie w wyznaczonym 

terminie dowodów o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 3) w wysokości 100,00 zł, za każdy 

dzień niewypełnienia zobowiązania w odniesieniu do każdej ze wskazanych osób,  

g) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn od niego zależnych w 

wysokości 10% wynagrodzenia ogółem brutto określonego w § 5 ust.2 umowy; 

h) z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  

2 % wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której brak zapłaty 

dotyczy; 

i) z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, 

której zapłata dotyczy za każdy dzień opóźnienia w płatności; 

j) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany,  w wysokości 2 000,00 zł; 



k) z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 2 000,00 zł; 

l) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki, 

licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony; 

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego zależnych 

i zawinionych w wysokości 10% wynagrodzenia ogółem brutto określonego §5 ust.2 

umowy; 

2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 Strony są uprawnione do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy naliczone kary nie pokrywają poniesionych szkód. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur 

wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 10. 

Sposoby rozliczeń i odbioru 

1. Strony postanawiają, że w zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych, (STWIORB) w odniesieniu do poszczególnych zleceń będą stosowane 

następujące odbiory: 

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiór częściowy – stanowiące podstawę do wystawiania faktur miesięcznych 

za wykonanie robót w danym miesiącu, 

3) Odbiór ostateczny, 

4) Odbiór pogwarancyjny, 

2. Do 25 dnia każdego miesiąca Wykonawca [ kierownik budowy ] będzie zgłaszał Zamawiającemu 

gotowość do odbioru w formie elektronicznej, o czym będzie powiadamiał również ustnie lub 

telefonicznie inspektora. Do zgłoszenia załączone zostanie zestawienie obmiarów robót wykonanych 

w okresie rozliczeniowym . 

3. Zamawiający wyznaczy termin odbioru, rozpocznie i dokona odbioru, zweryfikuje a jeśli  

to konieczne poprawi i podpisze przesłane obmiary w terminie do 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości odbioru. 

4. Wykonawca będzie uczestniczył w odbiorach i weryfikacjach obmiarów. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia 

wad; 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 



a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonanie 

przedmiotu umowy po raz drugi. 

6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru 

wad. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego [inspektora] o usunięciu wad oraz 

do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. 

8. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji 

ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad. 

9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie  

z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

§ 11 

Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy 

i sposób porozumiewania się 

1. Jako kierownika budowy dla prac będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy wyznacza 

się: ........................................ tel. ……………………… email…………….. 

2. Ze strony Zamawiającego jako [Inspektora] i koordynatorów w zakresie obowiązków umownych 

wyznacza się: ...................tel. ……. email…. 

3. Zmianę którejkolwiek z osób wskazanych  w ust. 1 można dokonać pod warunkiem 
przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w SIWZ.  Zmiana ta może 
nastąpić po akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 

4. Wszystkie informacje przekazywane w ramach realizacji Umowy będą przesyłane pisemnie na 
adres Zamawiającego / Wykonawcy lub drogą elektroniczną na adresy wskazane w pkt 1 /2. 

 

§ 12 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca przez cały czas obowiązywania umowy będzie posiadał ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej z tytułu prowadzenia działalności, 

z sumą gwarancyjną nie niższą niż 2 mln zł; w szczególności w/w ubezpieczenie obejmie ochroną 

szkody w pojazdach użytkowników dróg, za które Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność  

w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający 

zawarcie ubezpieczenia, o którym mowa powyżej najpóźniej w chwili zawarcia Umowy. W przypadku, 

gdy ubezpieczenie będzie zawarte na okres krótszy od okresu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca 



zobowiązany jest każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający kontynuację 

ubezpieczenia. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd miejscowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego. 

3. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane na skutek 
nieprawidłowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a nadto za szkody wyrządzone 
osobom trzecim w trakcie wykonywania prac.  

 
4. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac, a w szczególności za 
bezpieczne warunki poruszania się pojazdów oraz osób w obrębie wykonywanych robót.  
 

5.*Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych  
w Rozporządzeniu 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 (ogólne rozporządzenie  
ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor 
Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy. 
Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.  

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 dla każdej  

ze Stron. 

 

Wykonawca:          Zamawiający: 

1. ...................................       1. ..................................... 

2. ....................................       2. ..................................... 

 

 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. 

2. SIWZ. 

3. Oferta Wykonawcy. 

*Dotyczy osób fizycznych 


