Tom III
Projekt umowy

PROJEKT
UMOWA nr …..... / ....… Cz/16
W dniu ………....….. 2016 r 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
a:
……………………………
zwanym w treści niniejszej umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
…………………………. – …………………..
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego , zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 2164 ze zmianami)
Zamawiający zleca a Wykonawca
przyjmuje do wykonania :
Nasadzenia drzew i krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich
na obszarze działania RDW w Czarnkowie
na warunkach określonych w postępowaniu przetargowym oraz zgodnie ze złożoną ofertą
Wykonawcy i specyfikacją istotnych warunków zamówienia .
§2
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości:
………..…….. zł. netto plus podatek VAT ………… zł co łącznie stanowi kwotę ……….. zł.
brutto
(słownie: ………………………………………………).
2. Wynagrodzenie pozostaje niezmienne w czasie trwania umowy.
§3
1. Zamówienie należy zrealizować w ciągu ……….. dni od daty zawarcia umowy.
(zgodnie z oświadczeniem złożonym w druku oferty)
2. Dopuszcza się wydłużenie terminu realizacji prac w razie wystąpienia niemożliwych do
przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłową
realizację prac objętych umową, po wcześniejszym złożeniu wniosku przez Wykonawcę
do RDW Czarnków i jego akceptacji przez Zamawiającego.
§4
1. Przedstawicielem wyznaczonym przez Zamawiającego będzie: ………….….
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ………………….. .
3. Przedstawiciel Zamawiającego oraz przedstawiciel Wykonawcy są osobami reprezentującymi
strony podczas realizacji umowy oraz sporządzania protokołów odbioru zleconych prac ,
potwierdzania wykonanych prac.
4. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osób wykonujące prace
fizyczne.
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5. Obowiązek określony w ust. 4 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawcę do
zatrudnienia na umowę o pracę osoby o których mowa w ust. 4.
6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac złoży Zamawiającemu wykaz osób o których mowa w ust.4
wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Każdorazowa zmiana osób, o
których mowa powyżej wymaga korekty wykazu osób wykonujących zamówienie.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności są osobami
wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 6.
Wykonawca musi zobowiązać te osoby do podania imienia i nazwiska podczas kontroli
przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających
identyfikację osób wykonujących prace na Zamawiający wezwie Przedstawiciela Wykonawcy do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich
zatrudnienia.

1.

§5
Odbiór końcowy (ostateczny) prac objętych niniejszą umową dokonany zostanie na podstawie
gotowości do odbioru zgłoszonej przez Wykonawcę na piśmie w ciągu 3 dni kalendarzowych
od dnia zgłoszenia.
Jeżeli w toku czynności zostanie stwierdzone , że wykonawca nie osiągnął gotowości do
odbioru z powodu nie zakończenia prac 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.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad , bez względu na wysokość związanych z
tym kosztów. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego.

3.
4.
5.

§6
1.Rozliczenie finansowe za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi po wykonaniu usługi
potwierdzonej protokołem odbioru, na podstawie faktury wystawionej na Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich , ul. Wilczak 51 , 61-623 Poznań , NIP 972-09-14-891.
(adres do korespondencji: Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie , 64-700 Czarnków ,
ul. Gdańska 56.)
2. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na wystawionej fakturze VAT w
terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4.Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar i odsetek
naliczonych zgodnie z § 9 umowy.
§7
Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy przejmuje odpowiedzialność za wszelkie
szkody wywołane swoim działaniem i zaniechaniem przy wykonywaniu zadań objętych niniejszą
umową w stosunku do osób trzecich i Zamawiającego.

1.

2.
3.
4.

§8
Na wykonane prace Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji żywotności drzew na okres
..…….... lat
licząc bieg gwarancji od dnia dokonania odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia wad powstałych w trakcie trwania gwarancji Zamawiający
poinformuje o tym fakcie Wykonawcę pisemnie wraz z żądaniem ich usunięcia.
Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z
tym kosztów.
O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia Zamawiającego , a fakt ich usunięcia
potwierdza Zamawiający pisemnie.
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§9
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umowy, w formie kar umownych, które naliczy Zamawiający w następujących wypadkach:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto
o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy , za każdy dzień opóźnienia w terminie jego wykonania.
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy ,za każdy dzień
opóźnienia od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
c) za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w
wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 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.
§ 10
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 zawierania umowy.
§ 11
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
do sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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