istotne postanowienia umowy

UMOWA nr ...../...../ 2016 – wzór
W dniu ......-......-2016r. w Poznaniu pomiędzy:
Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51,
zwanym w treści niniejszej umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:
Pana Pawła Katarzyńskiego
Dyrektora WZDW Poznań
a:
………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w treści niniejszej umowy "WYKONAWCĄ"
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Na podstawie przeprowadzonego i rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2161) Zamawiający
zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac porządkowych na obiektach
mostowych w roku 2016 zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Rejon Dróg
Wojewódzkich w Kole na warunkach określonych w postępowaniu przetargowym oraz zgodnie
ze złożoną ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§2
Termin realizacji zamówienia:
I termin:
- wykonanie prac porządkowych: od 10 maja 2016r do …………………… maja 2016r. (zgodnie z
oświadczeniem Wykonawcy zawartym w Formularzu oferty)
II termin:
- wykonanie prac porządkowych: od 10 września 2016 do 30 września 2016r.

§3
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych cenę
umowną w wysokości:
.................................................. zł brutto
(słownie:...............................................................................................)
1.1. za wykonanie prac porządkowych w I terminie kwotę: …………………. zł brutto
(słownie:…………………………………………………………………………………)
1.2. za wykonanie prac porządkowych w II terminie kwotę: …………………. zł brutto
(słownie:…………………………………………………………………………………)
2. Ceny pozostają niezmienne w czasie trwania umowy.
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§4
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

Do obowiązków Zamawiającego należy przekazanie pasa drogi w obrębie porządkowanych
obiektów mostowych- (plac budowy).
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
a. Wykonanie i dostarczenie harmonogramu prac na poszczególnych obiektach,
b. Pisemne zgłoszenie do Rejonu Dróg Wojewodzkich w Kole terminu rozpoczęcia prac co
najmniej 7 dni przed planowanym terminem wejścia.
c. Pisemne zgłoszenie terminu wprowadzenia zmiany organizacji ruchu do WZDW w Poznaniu,
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu i RDW w Kole zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 23 września 2003r (Dz.U. nr 177 poz. 1729).
d. Ustawienie tymczasowego oznakowania na czas prowadzenia robót według zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu oraz jego utrzymywanie we właściwym stanie technicznym w czasie
realizacji prac porządkowych,
e. Sukcesywny wywóz zanieczyszczeń z każdego dnia pracy, najpóźniej do godzin rannych dnia
następnego,
f. Zapewnienie we własnym zakresie wszelkich środków niezbędnych do wykonania prac (np.
woda, prąd itp.)
g. Zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp
oraz odpowiednimi przepisami,
h. Dokumentowanie wszystkich prac na obiektach przez robienie zdjęć pracującego sprzętu na
poszczególnych obiektach (w szczególności myjki ciśnieniowej oraz sprężarki przewoźnej).
Dokumentację zdjęciową należy przekazać do Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Kole na nośniku
trwałym,
i. Dostarczenie Rejonowi Dróg Wojewódzkich w Kole dokumentów z utylizacji odpadów.
j. Prawidłowe pod względem ilościowym i jakościowym wykonanie robót.
k. Pisemne zgłoszenie do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole terminu zakończenia prac.
Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ……………………………………………………… nr
telefonu ……………………………………………
Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy przejmie odpowiedzialność za wszelkie
szkody wywołane działaniem i zaniechaniem przy wykonywaniu zadań objętych niniejszą umową
w stosunku do osób trzecich i Zamawiającego.
Jeżeli w toku czynności zostanie stwierdzone, że Wykonawca nie osiągnął gotowości do odbioru
z powodu nie zakończenia robót Zamawiający może odmówić odbioru.
Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający może
odmówić odbioru, wyznaczając zarazem Wykonawcy termin ich usunięcia.
Zamawiający pisemnie zawiadamia Wykonawcę o odmowie odbioru. Zamawiający pisemne
wyznacza termin usunięcia wad.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego.

§5
1. Rozliczenie finansowe za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 nastapi po terminach
określonych w § 2. Potwierdzeniem wykonania usługi i dokonania odbioru będzie pisemny
protokół podpisany przez obie strony, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury
VAT.
2. Fakturę należy wystawić na adres: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 61-623
Poznań, ul. Wilczak 51 i dostarczyć do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole ul. Toruńska 200.
3. Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do
30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP ...........................
5. Numer Indentyfikacji Podatkowej Zamawiającego NIP 972-09-14-891.
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6. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Zamawiający ma prawo potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek
naliczonych zgodnie z § 6 Umowy.
§6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umowy, w formie kar umownych, które naliczy Zamawiający w następujących przypadkach:
a). Za opóźnienie w terminach wykonania przedmiotów umowy, o których mowa w § 2 w
wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1 Umowy za każdy dzień
opóźnienia w terminach jego wykonania.
b). Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia od
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
c). Za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od
Wykonawcy pokrycia pozostałej części szkód, na zasadach ogólnych.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
§7
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane
wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy
ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
oferenta, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§8
W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, strony będą dążyć do
polubownego ich rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, mogą skierować
sprawę do sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.
§9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Prawo zamówień
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiający, a 1 otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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