Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr / 2018

wzór

Na remont cząstkowy nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Stargard
zawarta w dniu ……………...2018 r
pomiędzy :
Powiatem Stargardzkim - ulica Skarbowa 1, 73-110 Stargard , NIP 854-222-86-20 ,
w imieniu którego działa ; Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 , 73-110 Stargard
reprezentowany przez;
mgr inż. Ryszard Hadryś - Dyrektor
a firmą:
…………………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
……………………………………….. - ……………………………………….
o następującej treści :
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania naprawę nawierzchni jezdni dróg
powiatowych na terenie miasta Stargard masą bitumiczną na gorąco
§2
Termin realizacji zamówienia:
- rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy
- zakończenie - do dnia 20 grudnia 2018 r.
§3
1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest:
- Jerzy Harbasz
- Kierownik Sekcji Drogowej
- Albert Rukowicz
- Starszy mistrz robót drogowych
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest:
- ……………………………………………
§4
1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 w oparciu o
złożoną ofertę Wykonawcy wynosi:………..zł. , słownie …..……………………………….
…..………………………………………………………………………………………………..
2. Wynagrodzenie końcowe Wykonawcy zostanie ustalone jako suma iloczynów ceny
jednostkowej brutto poszczególnych asortymentów robót ( zgodnie ze złożoną ofertą ) i ilości
jednostek obmiarowych wykonanych robót potwierdzonych przez przedstawiciela
Zamawiającego.
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3. Ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów robót zawarte są w ofercie Wykonawcy,
oferta wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej umowy
4. Zamawiający ureguluje należność za wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o faktury
przedkładane co miesiąc.
5. Termin płatności
1) faktury dostarczone najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca za roboty wykonane w
poprzednim miesiącu sporządzone na podstawie protokołu odbioru robót.
2) faktury płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
6. Fakturę Wykonawca wystawi na: Powiat Stargardzki - ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard
NIP 854-222-86-20; Płatnik: - Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Bydgoska 13/15, 73-110
Stargard .
7. Faktury należy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Stargardzie przy ulicy
ul. Bydgoskiej 13/15.
§5
1. Do każdej wbudowanej partii materiału tj. masy AC11S 50/70 KR3 oraz emulsji Wykonawca
dołączy deklaracje właściwości użytkowych.
2. W przypadku niedostarczenia żądanych dokumentów wymienionych w punkcie 1
Zamawiający wstrzyma wypłatę należności za tę ilość robót do wykonania których użyto
partii materiału bez żądanych deklaracji właściwości użytkowych.
3. Roboty będą każdorazowo powierzane do wykonania pisemnie przez przedstawiciela
Zamawiającego z podaniem asortymentu oraz terminu robót. Przed rozpoczęciem robót
Zamawiający dokona pomiarów powierzchni i głębokości wyrw i wyboi przewidzianych do
likwidacji oraz kwalifikacji pod kątem konieczności cięcia krawędzi.
4. Polecenie pisemne może być przekazane osobiście, albo przesłane faksem lub elektronicznie
(e-mailem).
§6
W przypadku gdy Wykonawca nie będzie posiadał przez cały okres trwania umowy właściwych
świadectw jakości na materiał, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem
natychmiastowym, traktując to jako rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
§7
Strony ustalają, kary umowne z następujących tytułów:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł. brutto (sto
złotych) za każdy dzień opóźnienia , licząc od terminu wskazanego w poleceniu
pisemnym;
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto podanego w § 4 ust. 1.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia
za wykonane zamówienie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości
szkody.
4. W przypadku uchylania się od odbioru korespondencji , uchylania się od nawiązania kontaktu
lub nie reagowania na wezwania Zamawiającego , Zamawiający odstąpi od umowy w trybie
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natychmiastowym
bez wyznaczania dodatkowego terminu do usunięcia uchybień
Wykonawcy, ust 1 pkt 2) niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
5. Dwukrotnie awizowane pisma uważa się za doręczone.
§8
1.Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, posiada NIP ………………
2.Fakturę Wykonawca wystawi na: Powiat Stargardzki - ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard .
NIP 854-222-86-20; Płatnik: - Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Bydgoska 13/15, 73-110
Stargard .
3. Faktury kierować na adres Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§9
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 635 i 636
Kodeksu Cywilnego .
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany
przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
Reklamację realizuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.
Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez
Wykonawcę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd rzeczowo-właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego.
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:
a. Oferta Wykonawcy z dnia ……….. .2018 r.
b. Wypełniony kosztorys ofertowy
c. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do zapytania nr 1 ÷ nr 4

§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla
każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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