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WZÓR UMOWY
U M O W A NR ......... 2011
Zawarta zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych dnia ............... 2011r.
w Łosicach pomiędzy:
Zarządem Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08 – 200 Łosice, zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Pana Leszka Budrewicza - Dyrektora
a………………………………………………………………………………….…….….
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………..…………
została zawarta umowa następującej treści :
§ 1.
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do:
„Bieżącego utrzymania dróg, w zakresie wykonania odwodnienia
przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego”.
1.1. Zakres robót oraz ich lokalizacja, termin wykonania oraz wartości wynikającej
z zaproponowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych będzie każdorazowo ustalany przez
Zamawiającego i zgłaszany Wykonawcy na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego.
1.2. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac określonych w zleceniu
terminie 3 dni od jego otrzymania.
1.3. W przypadku usuwania awarii, gdzie zachodzi konieczność natychmiastowego
wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac określonych
w zleceniu w terminie 12 godzin od jego otrzymania.
2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
a)
b)
c)
d)

Oferta wraz z kosztorysem ofertowym,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym,
Szczegółowe specyfikacje techniczne,

3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz
na warunkach ustalonych niniejszą umową.
§ 2.
Wszelkie roboty wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej integralne części
wykonane będą w okresie od podpisania umowy do 31.12.2011r.
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§ 3.
1. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie: ……………………………… nr uprawnień
budowlanych ………………………………..
2. Osobą nadzorującą z ramienia Zamawiającego, w odniesieniu do robót objętych umową
będzie: Szczepan Miroński – Kierownik Działu Budowy i Utrzymania Dróg.
§ 4.
1. Zakończenie wykonania ustalonego zakresu robót Wykonawca zgłasza każdorazowo
Zamawiającemu na piśmie.
2. Zamawiający dokona odbioru częściowego robót w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia przez
Wykonawcę. Zamawiający dokonuje odbioru robót przy udziale Wykonawcy sporządzając protokół
odbioru, stanowiący podstawę do wystawienia faktury.
3. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Wykonawca usuwa je na własny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. W razie nie usunięcia wad i usterek w ustalonym terminie, Zamawiający usunie usterki na koszt
Wykonawcy zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi.
5. Ostateczny odbiór robót zostanie dokonany przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od zgłoszenia
przez Wykonawcę i przedłożenia dokumentów odbioru.
§ 5.
1. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nie przekroczy kwoty:
………………….. zł (brutto), /słownie: ……………………………………………………………../
w tym podatek VAT stawka (…..%), co stanowi kwotę: ……………………… zł,
/słownie: …………/ zgodnie z kosztorysem ofertowym.
2. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie wynikające z zakresu i ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych oraz cen
jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym zgodnie z postanowieniami w SIWZ.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktur częściowych.
3. Zamawiający zastrzega, że kwota wymieniona w § 5 ust. 1 niniejszej umowy stanowi górną
granicę wynagrodzenia dla szacunkowej ilości robót i nie musi być w całości wykorzystana.

§ 6.
Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w Banku
……………………………………….. nr konta ……………………………… w terminie 30 dni
licząc od daty wpłynięcia faktury sporządzonej na podstawie protokołu odbioru robót, dla każdego
ustalonego zakresu robót zgodnie z § 1.

2

Nr sprawy: ZDP-1.272.3.BUD.2011

Załącznik Nr 1

§ 7.
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne
w następujących przypadkach i wysokościach :
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne :
- za nieterminową realizację przedmiotu umowy określonego zleceniem – 1,0 % ustalonego
wynagrodzenia brutto ( w zleceniu ) za każdy dzień zwłoki.
- za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze – 1,0 % wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego brutto przedstawionego w ofercie przetargowej.
2. Jeśli szkoda przewyższa wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 8.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub części robót spowodowanych przez
Wykonawcę w toku realizacji, Wykonawca musi naprawić je i doprowadzić do stanu
poprzedniego na własny koszt.
§ 9.
Wykonawca udzieli gwarancji na roboty konstrukcyjne i przepusty na okres 3 lat oraz
nieutwardzone na okres 1 roku, licząc od daty odbioru robót.

na rowy

§ 10.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ( art. 145 ustawy Pzp.)
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części przedmiotu umowy.
2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w następujących przypadkach:
- Wykonawca, pomimo pisemnych upomnień Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie
z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,
- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie majątku Wykonawcy lub
znacznej jego części, oraz nastąpiło ogłoszenie upadłości Wykonawcy, o czym Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego następnego dnia po ogłoszeniu,
- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej
w celu przekształcenia lub restrukturyzacji
3. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający powiadomi go, że nie
będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy.
4. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem
szczegółowego uzasadnienia.
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§ 11.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy zastosowanie mają
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§ 12.
Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, będzie rozstrzygał
Sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 13.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Z A M A W I A J Ą C Y:

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

WYKONAWCA:

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