UMOWA NR ………..
(WZÓR)
W dniu ………………. 2019 r. w Dąbrowie, pomiędzy Powiatem Bartoszyckim, ul. Grota
Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce NIP 7431957485, REGON 510742439 - Zarządem Dróg
Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc z siedzibą w Dąbrowie 56A, 11– 200 Bartoszyce zwanym
dalej Zamawiającym w imieniu którego działa:
Pan Karol Łomecki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
a
firmą …………………………………. zwanym dalej Wykonawcą, w imieniu którego działa:
……………………………………………………………………
Stosownie do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego znak ZDP-DT.3431.4.2019 z dnia
25.02.2019r., przeprowadzonego zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), na
„Wykonanie ścinki poboczy oraz odtworzenie i odmulenie rowów odwadniających na drogach
powiatowych”
zawarta została umowa następującej treści:
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do
wykonania przedmiotu zamówienia tj:
1. Wykonania ścinki pobocza DP………………….……… (od km ……… do km ……)
Zakres prac obejmuje wykonanie ścinki zawyżonego pobocza na szerokość ok. 2 m
z obróbką przy pniach, wywóz i utylizację zebranego urobku.
Pobocza po ścince nie mogą być zawyżone w stosunku do krawędzi jezdni.
2. Odtworzenia rowów odwadniających DP ………………………………………………………………………….
3. Odmulenia rowów odwadniających DP ………………………………………………………………………………
4. Dokładny zakres prac do wykonania Zamawiający określi przed przystąpieniem do
wykonywania robót.
§2
Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres prac określonych w §1 zgodnie z wymaganiami
określonymi w zapytaniu ofertowym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną.
§3
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie
kosztorysowe.
2. Wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie kosztorysu powykonawczego w
oparciu o ceny jednostkowe zawarte w ofercie cenowej Wykonawcy przy zastosowaniu
obowiązującej stawki podatku VAT.
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3. Należności Wykonawcy za wykonane roboty będą rozliczone na podstawie faktycznie
wykonanych ilości robót wynikających z dokonanych obmiarów powykonawczych.
4. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od
Zamawiającego bez jego zgody.
5. Rozliczenie za wykonane usługi odbędzie się na podstawie faktury.
Fakturę należy wystawić wg. poniższych danych:
Nabywca:
Powiat Bartoszycki ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce,
NIP: 743-195-74-85
Odbiorca:
Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11– 200 Bartoszyce.
Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest podać datę i numer umowy, której dotyczy
wystawiona faktura.
Fakturę należy dostarczyć na adres:
6.
7.
8.
9.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc, Dąbrowa 56A, 11– 200 Bartoszyce.
Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił podpisany protokół odbioru końcowego
wykonanych usług, potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego.
Faktura będzie płatna przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.
Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego wraz
z dokumentami uzasadniającym ich wystawienie.
Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§4

1. Przekazanie pasa drogowego nastąpi protokołem przekazania.
2. Porządkowanie pasa drogowego przez Wykonawcę będzie prowadzone na bieżąco.
§5
Ustala się termin wykonania zamówienia – do dnia 30 czerwca 2019r.
§6
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu kołowego
i pieszego w rejonie wykonywanych robót. Miejsce prowadzenia prac należy oznakować
zgodnie z uproszczonym projektem organizacji ruchu przekazanym przez Zamawiającego.
§7
1. Zakończenie wykonania usługi Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanej usługi w ciągu 7 dni od daty
zgłoszenia jej zakończenia.
3. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy sporządzając protokół odbioru który
podpisują obie strony.
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
4.1. Zamawiający może nie odebrać przedmiotu umowy do czasu usunięcia tych wad.
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4.2. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia stwierdzonych w trakcie odbioru wad
w ciągu 5 dni
4.3. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.
4.4. W przypadku, gdy Wykonawca usunie wady z nienależytą starannością lub nie
dotrzyma ustalonego terminu usunięcia wad. Zamawiający może odstąpić od umowy
lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
4.5. Zamawiający może zlecić osobom trzecim usunięcie wad i w tej sytuacji potrąci
Wykonawcy z wynagrodzenia umownego koszt usunięcia tych wad.
5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu
wad oraz gotowości do ponownego odbioru przedmiotu umowy.
§8
Zamawiający do nadzoru nad wykonaniem zamówienia upoważnia:
− Pana Przemysława Fanselau – kierownika działu technicznego ZDP,
− Pana Zbigniewa Kaczora – z-cę kierownika działu technicznego ZDP,
− Pana Wojciecha Matysiaka – majstra ZDP.
§9
1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych,
powstałych w wyniku zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, w tym
także ruchu pojazdów mechanicznych, powstałe w związku z prowadzonymi pracami.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i utrzymywania oznakowania w trakcie
prowadzenia robót zgodnie z uproszczonym projektem organizacji ruchu.
§ 10
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
− Oferta Wykonawcy,
− Zapytanie ofertowe,
− Specyfikacje Techniczne.
§11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§12
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 13
Ewentualne spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy, których strony nie rozwiążą
polubownie rozstrzygać będzie właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego sąd powszechny.
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§ 14
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze
otrzymuje Zamawiający 1 egzemplarz Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA:
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