Załącznik nr 8

UMOWA Nr …./P/2013
Na przebudowę i budowę drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo
Golczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo - Kunowo - wymiana oznakowania pionowego
wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i elementami bezpieczeństwa ruchu
zawarta w dniu ………………………………………
pomiędzy :
Powiatem Stargardzkim - Zarządem Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:
1. Marek Stankiewicz - Wicestarosta
2. Ryszard Hadryś
- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
a
……………………………………………………. z siedzibą ………………………………………,
zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje:
………………………

- …………………………..

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej kwoty
14 000 EURO została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wymianę oznakowania pionowego
wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i elementami bezpieczeństwa ruchu w ramach
przebudowy i budowy drogi nr 1703Z na odcinku Zieleniewo - Kunowo - Skalin - rondo
Golczewo. Wykonanie odcinka drogi Zieleniewo – Kunowo w zakresie szczegółowo określonym
w następujących załącznikach do Umowy:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);
2. Szczegółowe Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robót;
3. Wyceniony kosztorys ofertowy;
4. Oferta Wykonawcy z dnia ……………………….
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres prac określonych w §1 zgodnie z przepisami
dotyczącymi wykonania robót w pasie drogowym, obowiązującymi normami i przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Materiały muszą posiadać właściwe atesty i świadectwa.
§3
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1. rozpoczęcie - niezwłocznie po podpisaniu umowy,
2. zakończenie:
1) wykonanie oznakowania poziomego - do dnia 25.09.2013 r.
2) wykonanie pozostałych elementów zamówienia – do dnia 15.10.2013 r.
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§4
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w oparciu
o Ofertę przetargową Wykonawcy wynosi: ……….. brutto, słownie: ……………………………..
Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie jako suma iloczynów ceny jednostkowej (zgodnie
z wycenionym kosztorysem ofertowym) danego asortymentu robót oraz ilości jednostek
wykonanych, potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza zmianę ilościową poszczególnych asortymentów robót w zakresie
mieszczącym się w opisie przedmiotu zamówienia.
Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie faktury VAT.
Faktura VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu robót w oparciu
o protokół odbioru robót, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.
W przypadku realizowania zadania w oparciu o podwykonawców faktura VAT będzie płatna
dopiero po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów poświadczających, iż należności za
wykonane roboty zostały w stosunku do podwykonawców uregulowane.
Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 21 dni licząc od daty jej
doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek
Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem z rachunku
bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

§5
1. Wykonawca nie ma prawa wprowadzić jakichkolwiek zmian w przedmiocie i zakresie umowy
bez pisemnego polecenia Zamawiającego.
2. Zgodnie z art. 6471 § 2 KC Wykonawca w przypadku realizacji robót przy udziale
Podwykonawcy jest obowiązany do niezwłocznego przedłożenia projektu umowy z
Podwykonawcą celem wyrażenia zgody na jej zawarcie.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe wskutek
nieprawidłowego prowadzenia robót lub wadliwego wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy polisę lub
inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Kwota ubezpieczenia winna być nie mniejsza
niż wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy.
§6
1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest:
- Wiesław Bączkowski - Kierownik Sekcji Technicznej
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest:
- …………….. - ………………………………
§7
1. Zakończenie robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu.
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.
3. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują obie strony umowy.
4. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża terminu
zakończenia robót.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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1) za zwłokę w wykonaniu oznakowania poziomego – 150,00 zł. za każdy dzień zwłoki licząc
od terminu określonego w §3 ust. 1 pkt 1);
2) za zwłokę w wykonaniu pozostałych elementów zamówienia – 150,00 zł. za każdy dzień
zwłoki licząc od terminu określonego w §3 ust. 1 pkt 2);
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20
% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy;
4) z tytułu nielegalnego wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy i dopuszczenie go do
wykonywania robót – 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu
wynagrodzenia i innych płatności kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.
§9
1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5% kwoty brutto podanej w ofercie przetargowej, tj. …….. zł. (słownie:
……………………………………………...), w formie ………………………...
2. Zwrot poszczególnych części zabezpieczenia nastąpi w terminach:
1) 70 % kwoty zabezpieczenia - 30 dni od dnia odbioru robót,
2) 30 % kwoty zabezpieczenia - najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 10
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wszystkie elementy znaku aktywnego D-6a na
okres 36 miesięcy licząc od dnia odbioru, na pozostałe elementy oznakowania pionowego 12
miesięcy od dnia odbioru.
2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym
w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
3. Jeżeli na skutek wadliwie wykonanych robót wystąpią zjawiska zagrażające bezpieczeństwu
ruchu, a roboty zabezpieczające nie zostaną podjęte przez Wykonawcę niezwłocznie, to jest nie
później niż 3 dni od dnia powiadomienia, Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy.
§ 11
1. Zamawiający oświadcza , że nie jest podatnikiem podatku VAT, posiada NIP 854-19-93-809.
2. Wykonawca oświadcza , że jest podatnikiem podatku VAT, posiada NIP …………….
3. Fakturę Wykonawca wystawi na : Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim ul.
Bydgoska 13/15 73-110 Stargard Szczeciński.
§ 12
W przypadku osób fizycznych i spółek osób fizycznych:
1. Wykonawca oświadcza, że siedziba przedsiębiorcy odpowiada jego miejscu zamieszkania z
zamiarem pobytu stałego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W
przypadku uchybienia temu obowiązkowi, każdą przesyłkę przesłaną przez Zamawiającego na
ostatni, znany Zamawiającemu adres, uważa się za doręczoną.
lub
1. Wykonawca podaje aktualny adres zamieszkania: …………………………………………
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2. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W
przypadku uchybienia temu obowiązkowi, każdą przesyłkę przesłaną przez Zamawiającego na
ostatni, znany Zamawiającemu adres, uważa się za doręczoną.
§ 13
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczące zmiany terminu zakończenia
realizacji przedmiotu umowy z powodu wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych,
które mogą spowodować obniżenie jakości wykonanych robót lub też uniemożliwią wykonanie robót
zgodnie z wymogami Szczegółowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót. Warunkiem zmiany
terminu umowy jest rzetelne udokumentowanie przez Wykonawcę, iż pozostałe do wykonania roboty
nie mogły być zrealizowane ze względów technologicznych wcześniej przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych. Zamawiający rozumie przez sprzyjające warunki atmosferyczne, warunki przy
których dopuszczone jest wykonywanie robót opisanych w Szczegółowych Specyfikacjach
Wykonania i Odbioru Robót.
§ 14
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 635 i 636 Kodeksu
Cywilnego oraz zgodnie z art. 145 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
25.06.2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie
mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. l - Prawo zamówień publicznych.
3. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania
reklamacyjnego.
4. Reklamację realizuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
5. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
6. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca
uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.
7. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
8. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy - Prawo zamówień publicznych.
§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze
stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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