
Załącznik 2 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWNE 

 

Zawarta w dniu …………… pomiędzy : 

Powiatem Myszkowskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach,                           

42-310 Żarki, ul. Myszkowska 59, 

REGON: 151405866, NIP : 577-197-51-85    

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez : 

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie - Pan Zbigniew Cesarz 

a 

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

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

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:  

…………………………………………………………………….. 

 

§ 1 

1. Umowa została zawarta zgodnie z regulaminem wydatkowania środków publicznych na 

zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł. 

2.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą, do wykonania usługi 

dwukrotnego czyszczenia separatorów i osadników kanalizacji deszczowej usytuowanych w ciągu 

drogi powiatowej nr 3810 S (ul. Słowackiego) oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793 (ul. 

Pułaskiego) w Myszkowie - w roku 2023.  
 

2. Przedmiot realizacji umowy obejmuje: dwukrotne, w ciągu roku 2023, czyszczenie niżej 

wymienionych separatorów i osadników kanalizacji deszczowej, z podziałem na separatory i osadniki 

kanalizacji deszczowej obsługujące drogi powiatowe i drogi wojewódzkie, usytuowane w Myszkowie  

w ciągu drogi powiatowej nr 3810 S (ul. Słowackiego) oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 793                    

(ul. Pułaskiego).    
 

2.1.Typ i rodzaj separatora i osadników do obsługi dróg powiatowych: 

1. Separator lamelowy UNICON 160/1600S  -   2 szt.  
 

    - przepustowość nominalna 160 l/s 

    - przepustowość hydrauliczna  1600 l/s 

    - pojemność olejowa 3m3  

    - pojemność szlamowa 7m3  

    - średnica studni betonowej fi 3000mm  

    - wysokość całkowita 4290 mm  
  

2. Separator lamelowy UNICON  40/400S    -   2 szt.  
 

    - przepustowość nominalna 40 l/s 

    - przepustowość hydrauliczna  400 l/s 

    - pojemność olejowa 1,18m3  

    - pojemność szlamowa 3m3  

    - średnica studni betonowej fi 2000mm  

    - wysokość całkowita 4240 mm  
  

3. Osadnik fi 2500                                          -     2 szt.  
 

     - średnica studni betonowej fi 2500mm 



     - pojemność wodna  7,5m3  

     - wysokość wodna 1,52 m  

     - wysokość h 1690 mm  
 

4. Osadnik fi 2200                                          -     2 szt. 
       

     - średnica studni betonowej fi 2000mm 

     - pojemność wodna  3,0m3  

     - wysokość wodna 0,95 m  

     - wysokość h 1470 mm  

 

2.1.Typ i rodzaj separatora do obsługi dróg wojewódzkich: 

1. Separator typu SOFT BT 015   - 1 szt. 
    z filtrem koalescencyjnym z obejściem i automatycznym zamknięciem                            

    

3.   Lokalizacja robót objętych umową:  

1. Przy drodze powiatowej nr 3810 S (ul. Słowackiego) w Myszkowie – pomiędzy skrzyżowaniem                     

    ul. Nowowiejskiej z ul. Jaskółcza  

2. Przy drogi wojewódzkiej nr 793 (ul. Pułaskiego) – w rejonie wiaduktu kolejowo-drogowego w pobliżu  

     rz. ‘Warta’  

3. Przy drodze wojewódzkiej nr 793 (ul  Pułaskiego) w Myszkowie - w rejonie ronda im. Kułakowskiego  

 

§ 2 

1. Termin 1 czyszczenia – w okresie pomiędzy 26.04. - 10.05.2023 r.  

2. Termin 2 czyszczenia – w okresie pomiędzy 25.10. - 10.11.2023 r.  

 

§ 3 

 Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) Oferta wykonawcy – propozycja cenowa  

 

§ 4 

Ze strony Zamawiającego nadzór nad robotami będzie pełnił: …………………..  

Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za wykonanie usługi będzie: …………………….. 

 

§ 5 

1. Wykonawca  zobowiązuje się na swój koszt do: 

1.1 Ochrony mienia osób trzecich, 

1.2 Wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 

przeszkolonych w zakresie p.poż. i bhp oraz wyposażonych w odpowiedni  sprzęt, narzędzia i odzież,  

1.3 Zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem                  

w zakresie porządku i dyscypliny pracy, 

1.4 Odpowiedniego oznakowania terenu robót, wykonywania zabezpieczeń w rejonie prowadzonych 

prac, 

1.5 Wykonywania prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających                          

z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,  

1.6 Utylizacji zebranych zanieczyszczeń. Sposób transportu, załadunku i składowania odpadów należy 

do Wykonawcy. Zebrane zanieczyszczenia należy zagospodarować zgodnie z ustawą o gospodarce 

odpadami. Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie Wykonawca.  



 

 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………… zł /Netto/ (słownie: 

………………………….) 

plus podatek VAT: ………% tj: ………………… zł , 

Wartość Brutto: ……………. zł, (słownie: ………………………………………………….) 

stanowiącą podstawę  do ustalenia zobowiązań i wzajemnych roszczeń określonych umową. 

 

2. Ceny za poszczególne zadania i terminy: 
 

2.1.1 Pierwsze czyszczenie Zadanie Nr 1    

Cena netto: …………… zł., (słownie: ……………………………………………… ) 

podatek VAT: ……….. % tj. ………………. zł 

Cena brutto: …………….. zł (słownie: ……………………………………………..) 
 

2.1.2 Drugie czyszczenie Zadanie Nr 1    

Cena netto: ………………. zł., (słownie: ………………………………………………. ) 

podatek VAT: …….. % tj. …………….. zł 

Cena brutto: …………………. zł (słownie: ……………………………………………..) 
 

2.2.1 Pierwsze czyszczenie Zadanie Nr 2    

Cena netto: …………….. zł., (słownie: ………………………………………………….) 

podatek VAT: ……..  % tj. ………….. zł 

Cena brutto:  ……………… zł (słownie: ………………………………………………….) 
 

2.2.2 Drugie czyszczenie Zadanie Nr 2    

Cena netto: ………… zł., (słownie: …………………………………..) 

podatek VAT: ……..  % tj. ………….. zł 

Cena brutto:  ………………… zł (słownie: …………………………………………………..) 
 

§ 7 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie fakturami częściowymi za 

wykonane i odebrane usługi/prace zrealizowane w ramach poszczególnych zadań i terminów 

wykonania.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia odrębnych faktur w podziale na wykonanie 

usługi na drodze powiatowej i wykonanie usługi na drodze wojewódzkiej.  

3. Podstawą do zapłaty za wykonane i odebrane elementy prac stanowi prawidłowo wystawiona 

faktura VAT łącznie z protokołem odbioru robót podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy                   

i Zamawiającego. 

4. Faktura będzie płatna przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty jego doręczenia 

Zamawiającemu, przelewem na konto bankowe podane na fakturze. 

5. Faktury przedłożone Zamawiającemu z naruszeniem zasad określonych w ust. 1 i 2 zostaną 

zwrócone Wykonawcy z odmową ich realizacji. Ten sam tryb postępowania stosowany będzie                       

w odniesieniu do faktur na roboty dodatkowe i zamienne, bądź na które Wykonawca nie otrzymał 

zlecenia ich wykonania przez Zamawiającego.  

6. Fakturę należy wystawić na: Nabywca: Powiat Myszkowski, 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6,                

NIP 577 197 51 85, Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59,                                 

42-310 Żarki. 



UWAGA: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie stosuje mechanizm podzielonej płatności do faktur 

wystawionych przez czynnych podatników podatku od towarów i usług, płatnych bezgotówkowo. (Zgodnie z 

uchwałą Nr 903/2018 Zarządu Powiatu w Myszkowie) 

7. Powiatowy Zarząd dróg w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość przesłania drogą 

elektroniczną ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pomocą platformy: e-faktura.gov.pl 

 

§ 8 

1.Zakończenie wykonania usługi Wykonawca zgłasza  Zamawiającemu na piśmie. 

2.Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych usług w terminie 7 dni od daty 

zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru usług w obecności  Wykonawcy. 

3.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo wykonanej usługi ustala się rodzaj i zakres niezbędnych 

do wykonania prac poprawkowych i uzupełniających oraz określa się termin ich usunięcia /ustalenia te 

należy ująć w protokóle odbioru robót/.  

4.Protokół odbioru  usługi  podpisują obie strony umowy. 

5.Koszty usuwania stwierdzonych nieprawidłowości pokrywa Wykonawca. 

6.Po usunięciu nieprawidłowo wykonanej usługi Zamawiający dokonuje z udziałem Wykonawcy 

odbioru tych usług i sporządza protokół, który podpisują obie strony umowy. 

7. Odbiór zostanie dokonany w oparciu o obowiązujące przepisy. 
 

§ 9 

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane 

wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz 

wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 

uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w poniższych przypadkach: 

1.1 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie   

ponosi odpowiedzialności Zamawiający, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić. Zamawiającemu 

tytułem odszkodowania 3 % ceny umownej brutto, określonej w § 7 pkt. 1 Umowy. 

1.2 W razie nie wykonania usługi w terminie określonym w niniejszej umowie Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 0,01 % ceny wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 

pkt. 1 Umowy, za każdy dzień  zwłoki. 

1.3 Za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym Wykonawca płaci karę 

pieniężną w wysokości 0,01% ceny wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 pkt. 1 Umowy, za każdy 

dzień zwłoki liczoną od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie tych wad.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§11 

Dla doraźnych uzgodnień, w sprawach związanych z wykonaniem umowy strony wyznaczają  

następujące osoby: ze strony Zamawiającego: ……………………..; ze strony Wykonawcy: 

………….. 

§ 12 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy zagwarantowanie:  

   - bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego,   

   - zabezpieczenie mienia osób trzecich,  



   - prawidłowego oznakowania sprzętu i robót zgodnie z Instrukcją o oznakowaniu robót     

     prowadzonych w pasie drogowym, 

   - jednolitego, estetycznego stroju roboczego i ochronnego pracownikom wykonującym usługi,   

   - robotnik wykonujący prace winien posiadać uprawnienia do obsługi specjalistycznych urządzeń                 

     i sprzętu wykonującego usługi czyszczenia,                 

2. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania któregokolwiek z obowiązku wskazanego w pkt 1,    

     Zamawiający ma prawo do wstrzymania prac do chwili całkowitego usunięcia nieprawidłowości.   

 

§ 13 
 

Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w 

celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i jednocześnie Wykonawca 

oświadcza, że na bieżąco będzie wypełniał obowiązki jw. w związku z realizacją zamówienia 

publicznego objętego niniejszą umowa. 

1rozporządzenie 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 o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016), (Dz.Urz.UE.L.Nr127) 
 

§ 14 

1. W razie zaistnienia 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 5 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie  wynagrodzenia               

z tytułu wykonania części umowy. 

§ 15 

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się  przepisy ustawy - Kodeksu  

cywilnego, a w sprawach procesowych Kodeksu postępowania cywilnego.  

2.Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest  właściwy dla 

siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny. 
 

§ 16 

Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym  1 egzemplarz dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                WYKONAWCA: 

 


