UMOWA PROJEKT
zawarta z pominięciem ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na podstawie
art. 4 pkt 8 w dniu …..…….. 2020 r. w Bełchatowie pomiędzy:
Powiatem Bełchatowskim z siedzibą w Bełchatowie, 97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19,
NIP 7692204721, reprezentowanym przez Pana Jerzego Michalaka - Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Bełchatowie, działającego z upoważnienia do składania oświadczeń woli
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu, wydanego na podstawie art. 48 ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511
z późn. zm.) zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..., zwanym dalej „Wykonawcą”.
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych w niniejszej
umowie do wykonania robót polegających na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych
dróg powiatowych przy użyciu emulsji modyfikowanej i grysów bazaltowych, zwanych dalej
"robotami".
2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy w wykonaniu postanowień umowy w okresie jej
obowiązywania nie może przekroczyć kwoty maksymalnej …................... zł brutto (słownie:
….......................................................................................................................). Po przekroczeniu tej
kwoty umowa ulega rozwiązaniu na mocy niniejszego postanowienia.
3. Roboty będą realizowane na drogach powiatowych Powiatu Bełchatowskiego.
4. Roboty będą wykonane z materiałów zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcę oraz przy
użyciu sprzętu Wykonawcy.
5. Wykonawca oświadcza, że emulsja i grys przeznaczone do wykonywania robót jest wolna
od wad, w szczególności spełnia normy przewidziane odrębnymi przepisami do jej używania,
zgodnie z planowanym przez Zamawiającego przeznaczeniem.
6. Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia wykonywania robót niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu 3 dni od pisemnego zgłoszenia konieczności ich wykonania przez
Zamawiającego.
7. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 6, może nastąpić przez Zamawiającego osobiście w miejscu
prowadzenia przez Wykonawcę działalności gospodarczej lub za pośrednictwem telefonu lub faksu
(....................................).
8. Do zgłoszenia robót po stronie Zamawiającego uprawnieni są pracownicy Zamawiającego:

(…………………., tel…………………).
9. Do przyjęcia zgłoszenia po stronie Wykonawcy uprawnione są następujące osoby:
(…………………., tel…………………).
§2
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym zakresie i w obecności
pracownika Zamawiającego określi wagowo ilość emulsji i grysu przeznaczonego do wykonania
robót.
2. Zakres oraz czas prac będzie uzgodniony przez przedstawiciela Zamawiającego
3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru robót spisany będzie protokół, zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego do usunięcia
stwierdzonych przy odbiorze wad.
4. Roboty uważa się za odebrane przez Zamawiającego pod warunkiem złożenia przez niego
w protokole oświadczenia o ich odbiorze bez zastrzeżeń oraz podpisania protokołu, jak
i potwierdzenia w protokole dopełnienia przez Wykonawcę wszystkich pozostałych wymienionych
w umowie obowiązków.
5. W protokole Strony określą wagowo ilość emulsji i grysu wykorzystanego do wykonania robót.
Do protokołu odbioru, dla potwierdzenia wykonania przez Wykonawcę obowiązków nałożonych
umową, winny być załączone wymagane dokumenty (atesty, zestawienie robót oraz zużytych
materiałów wraz z kwitami wagowymi).
6. Jeżeli w toku odbioru robót zostaną stwierdzone wady, Zamawiający:
1) ma prawo odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad, jeżeli wady nadają się do usunięcia,
co równocześnie wywołuje skutek, iż roboty nie zostały zakończone w zgłoszonym terminie,
2) ma prawo odstąpić od umowy albo żądać wykonania robót po raz drugi, jeżeli wady nie nadają
się do usunięcia.
7. W razie stwierdzenia wad robót w trakcie odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi,
Zamawiający zawiadomi o tym na piśmie Wykonawcę, który będzie zobowiązany do ich
niezwłocznego usunięcia. Żądając usunięcia wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usunięcie.
8. W przypadku opóźnień w usunięciu przez Wykonawcę wad, o których mowa w ust. 7
Zamawiający może je usunąć samodzielnie lub powierzyć ich usunięcie to na koszt Wykonawcy.
Zapłata należności z tego tytułu przez Wykonawcę nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury VAT.
§3
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową organizację i zabezpieczenie ruchu w czasie

trwania robót. Koszty organizacji i zabezpieczenia ruchu w czasie wykonywania robót lub
usuwania wad, nie podlegają odrębnej zapłacie i mieszczą się w wynagrodzeniu określonym
w § 4 ust. 1 i 2 umowy.
§4
1. Wynagrodzenie za wykonaną przez Wykonawcę robotę będzie stanowiło iloczyn ceny
jednostkowej 1 tony emulsji z grysami i ilości zużytych ton emulsji z grysem.
2. Strony ustalają, że cena 1 tony emulsji z grysami wynosi netto .............. zł + podatek VAT 23 %,
tj.

.……………

zł,

co

łącznie

stanowi

kwotę

brutto

.……….....................

zł

(słownie: ..............................................................................................00/100).
3. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca nie ma prawa do podwyższenia lub
dodatkowego wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia niniejszej umowy nie mógł przewidzieć
kosztów powierzonych i wykonanych robót.
§5
1. Strony umowy zgodnie stwierdzają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT
będzie dokonanie odbioru robót przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami § 2 umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy nastąpi
na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu przez obie strony
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, w którym Zamawiający potwierdził jego
wykonanie zgodnie z umową i stwierdził, że dokonuje jego odbioru bez zastrzeżeń. W przypadku
gdy przedmiot umowy nie został odebrany przez Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa
do wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego poleceniem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Wypłata z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy: ………………………….. . O zmianie numeru konta Wykonawca zawiadomi
Zamawiającego w formie pisemnej. Zmiana numeru konta nie stanowi zmiany umowy.
6. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywać płatności z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej płatności.
7. Wykonawca oświadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej.

8. Strony umowy ustalają, iż faktura VAT będzie wystawiona na:
Nabywca:
Powiat Bełchatowski, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów, NIP: 769 220 47 21;
Odbiorca - Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, ul. Lipowa 67A, 97-400 Bełchatów;
Płatnik - Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, ul. Lipowa 67A, 97-400 Bełchatów.
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości robót wykonanych w ramach niniejszej
umowy. Okres gwarancji ustala się na 12 miesięcy licząc od dnia odbioru robót. Strony umowy
zgodnie ustalają, iż w ostatnim miesiącu gwarancji i rękojmi dokonają przeglądu przedmiotu
umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania przeglądu, zostaną
określone przez Zamawiającego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, co najmniej
7-dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi
przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego
ustalenia są wiążące dla Wykonawcy.
2. Strony uzgadniają, iż okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi. W razie ujawnienia się wady
wykonanych robót, która jednocześnie objęta jest odpowiedzialnością Wykonawcy z tytułu rękojmi
i udzielonej Zamawiającemu gwarancji, Zamawiający ma prawo, w odniesieniu do każdej z osobna
ujawnionej wady, dokonać wyboru pomiędzy dochodzeniem wobec Wykonawcy uprawnień z tytułu
rękojmi a gwarancji.
3. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie wady wykonanych robót, które zostaną
zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji jakości i rękojmi.
§7
1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania przedmiotu umowy na sumę stanowiącą 5 % wynagrodzenia umownego
brutto w kwocie ……………… zł (słownie: ………….. /100) w następującej formie:
……………………………..……, które będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy oraz będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji
jakości i rękojmi.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone w terminie
30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane.
3. Strony umowy ustalają, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi

za wady i gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia, która zostanie
zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi.
§8
1. W przypadku opóźnień Wykonawcy w wykonaniu § 1 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 20,00 zł, za każdy dzień opóźnienia,
w terminie 3 dni od otrzymania wezwania do ich zapłaty.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn
dotyczących Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
2000 zł.
3. W przypadku gdyby ustalone kary umowne nie rekompensowały szkody poniesionej przez
Zamawiającego może on dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.
4. Strony umowy ustalają, iż w przypadku, gdy opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu
umowy przekroczy 3 dni od terminu ustalonego w § 1 ust. 6, Zamawiający ma prawo od umowy
odstąpić.
5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego.
§9
1. Wszelkie powiadomienia, czy wezwania dla drugiej Strony w wykonaniu postanowień niniejszej
umowy wymagają formy pisemnej i będą przesłane listem poleconym na adres strony za
potwierdzeniem odbioru określony w niniejszej umowie. W razie zaniedbania obowiązku
zawiadomienia o zmianie adresu korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym,
za potwierdzeniem odbioru i nieodebraną, uważa się za doręczoną w dacie zwrotu korespondencji.
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania o zmianach numerów telefonów
i faxów, za którym pośrednictwem mogą się kontaktować w celu wykonania postanowień niniejszej
umowy.
§ 10
Umowa obowiązuje od daty jej zawarcia do dnia 30.09.2020 r.
§ 11
1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:

1) przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one na korzyść Zamawiającego albo zaszły
okoliczności których nie można było przewidzieć chwili zawarcia Umowy, a w szczególności,
gdy realizowane jest zamówienie dodatkowe;
2) Podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
3) terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności, gdy realizowane jest zamówienie
dodatkowe;
4) wynagrodzenia umownego pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego
lub zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia.
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
§ 13
Niniejsza Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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