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Z a ł ą c z n i k  n r  4  d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o   

UMOWA nr ……/2023 (wzór) 

W dniu ……………...2023 r. w Nowym Sączu pomiędzy: 

pomiędzy: Powiatem Nowosądeckim, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu 

 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136 

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez: 

1. Dyrektora -  

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego -  

a: ………………………………………………………………………………………………………. 

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

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: 

1. ……………………... - …………………………………… 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr PZD-ZAM.261.12.2023.SC  

o wartości mniejszej niż 130.000,0 zł została zawarta umowa o następującej treści. 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji: „Dostawę znaków drogowych”. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania techniczne dla znaków zostały określone w załączniku nr 2 

do niniejszej umowy. 

3. Ilości poszczególnych asortymentów znaków mogą ulec zmianie, nie mogą jednak przekroczyć maksymalnej 

ceny oferty brutto, określonej w § 4 ust. 2. 

4. Zamawiający zastrzega, że może nie zrealizować dostawy w pełnym zakresie bez konsekwencji finansowych 

przewidzianych w § 7. Gwarantowany zakres dostaw wynosi 60% wartości ceny ofertowej. 

 

§ 2 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od jej podpisania do dnia 30 listopada 2023 roku. 

2. Zakres oraz termin kolejnych dostaw Zamawiający będzie określał w kolejnych zleceniach. Termin dostawy 

zamówionych partii znaków nie może być dłuższy niż 7 dni. 

§ 3 

Wykonawca zapewnia dostawę załadunek, transport i rozładunek w siedzibie Zamawiającego. 

§ 4 

1. Strony nin. umowy za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ustalają wynagrodzenie 

maksymalne w wysokości:  

Cena netto: …………………………….. zł 

Podatek VAT: ……………………………zł 

Wartość brutto: ……………………….. zł,  słownie: ……………………………  

2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się fakturami 

częściowymi – za poszczególne dostawy ujęte w każdorazowym zleceniu: 

3. Ceny jednostkowe znaków zostały określone w arkuszu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy.  
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§ 5 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będą poszczególne dostawy określone w zleceniu. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne dostarczonych znaków. 

3. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności niezgodność dostarczonych znaków z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym zaproszeniu do złożenia oferty oraz w niniejszej umowie. 

4. Strony zobowiązują się dokonać sprawdzenia przedmiotu umowy, co będzie polegało na upewnieniu się, że jest 

on wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada opisowi zawartemu w zapytaniu ofertowym. 

5. Strony zobowiązują się do potwierdzenia wykonania dostawy za pomocą dokumentów przygotowanych przez 

Wykonawcę (np. WZ, zestawienia ilościowe), podpisanego przez przedstawicieli stron, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad przedmiotu 

umowy (ilościowych i jakościowych) Zamawiający przekaże Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze 

wskazaniem zastrzeżeń, co do przedmiotu umowy. 

7. W razie stwierdzenia wad przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot 

zamówienia wolny od wad (ilościowych lub jakościowych) w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

W przypadku wad jakościowych dostarczonych znaków Wykonawca na swój koszt odbierze wadliwe oraz 

dostarczy nowe znaki wolne od wad jakościowych. 

8. Do obowiązku Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru (atesty, deklaracje zgodności). 

 
§ 6 

1. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosić do 30 dni, licząc od dnia 
dostarczenia Zamawiającemu faktury. 

2. Wykonawca na fakturze umieszcza następujące dane: 
 w polu nabywca:  Powiat Nowosądecki,  

  33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33  

  NIP 734-35-44-080 

 w polu odbiorca:  Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu,  

  33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136 

3. Należności płacone będą przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy. 
4. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.) istnieje możliwość wystawiania i przekazania 

Zamawiającemu faktury VAT drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania 

przy pomocy poniższych danych: 

a. Rodzaj adresu PEF: NIP 

b. Numer adresu PEF: 7342624078 

5. Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze. 

6. W przypadku, jeżeli na wystawionej przez wykonawcę fakturze zostanie podane konto wykonawcy, które nie 

znajduje się na „Białej liście podatników” zapłata za fakturę zostanie dokonana na konto podane na dzień 

wystawienia faktury na „Białej liście podatników”. 

 

§ 7 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:  

2.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

2.1.1.  zwłokę w dostarczeniu zamówionej (zgodnie z § 2 ust. 2) partii znaków, w wysokości 2% wartości 

zamówionych znaków za każdy dzień zwłoki w dostawie, 

2.1.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i/lub usterek, 

2.1.3. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy lub za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto za całość przedmiotu zamówienia określonego w § 4 ust. 1. 
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3. Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę należność z tego tytułu zostanie 

potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraża zgodę przez podpisanie niniejszej 

umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego podnoszącego wysokość kar umownych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na ogólnych zasadach art. 471 kodeksu cywilnego. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:  

5.1. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa 

ta trwa dłużej niż 7 dni – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie 

7- dniowego terminu przerwy w realizacji umowy; 

5.2. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy;  

5.3. Wykonawca realizuje dostawy w sposób niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego  

- w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego danej okoliczności. 

5.4.  opóźnia się z realizacją dostaw więcej niż 7 dni od umownego terminu zakończenia realizacji 

zamówionej partii znaków lub całości przedmiotu umowy – w terminie 7 dni od dnia powzięcia przez 

Zamawiającego informacji o upływie 3- dniowego terminu zwłoki w realizacji dostaw. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:  

6.1. Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania - w terminie 14 dni od 

upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;  

6.2. Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru dostaw lub podpisania protokołu odbioru  

- w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru dostaw lub 

od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru. 

7. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 5 i 6, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

8. W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące 

obowiązki:  

8.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane dostawy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  

z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

8.2. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru przerwanych dostaw. 

9. W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 8.2., Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dostaw w toku wraz z zestawieniem ich wartości według stanu 

na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji stanowić będzie podstawę do wzajemnych rozliczeń. 

 

§ 8 

1. Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na dostarczone znaki wynosi 60 m-cy. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się reagować niezwłocznie na pisemne lub wysłane drogą 

elektroniczną (e-mail, faks) zgłoszenia serwisowe. 

3. Termin na usunięcie wad/usterek wynosi maksymalnie 7 dni od daty zgłoszenia. W przypadku niemożności 

dokonania naprawy gwarancyjnej w wyznaczonym terminie Wykonawca winien dostarczyć nowy znak, wolny 

od wad o parametrach nie gorszych od wymienianego. Termin na dostarczenie nowego znaku wynosi 7 dni. 

4. Wszelkie koszty naprawy w okresie rękojmi i gwarancji pokrywa Wykonawca. 

5. W przypadku wymiany rzeczy na nowy termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin 

gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony  

z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 

 

§ 9 

Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 
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§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzanych za zgodą obydwu Stron. 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 12 

Integralną częścią umowy jest są załączniki:  

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do niniejszej umowy 

2. Arkusz cenowy – załącznik nr 2 do niniejszej umowy 

§ 13 

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden 

Wykonawca. 

 

 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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