Wzór umowy
UMOWA nr …../2019
zawarta w dniu ……….2019 r. w Jeżowie
pomiędzy:
Gminą Jeżów reprezentowaną przez Wójta Gminy Jeżów – Mariusza Guzickiego, zwaną dalej
„Zamawiającym”,
a
……………………………..….., NIP ……………………………..., zwanym dalej „Wykonawcą”.
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w związku z art.4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze
zm.) oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie
przekracza wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 30 000,- euro wprowadzonym
Zarządzeniem Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. – została zawarta umowa
o następującej treści:
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pn.„Remont cząstkowy

dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Jeżów”
2. Realizacja zamówienia prowadzona będzie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą
organizacją.
§ 2.
Przedmiot umowy
1. Zakres usługi obejmuje „Remont cząstkowy dróg gminnych i wewnętrznych o nawierzchni
bitumicznej na terenie Gminy Jeżów” poprzez:
a) naprawę dróg wskazanych przez Zamawiającego (na ciepło) bez wycinania krawędzi
przy użyciu masy bitumicznej (asfalto- beton) z termosa w ilości 70 Mg, poprzez
oczyszczenie ubytku, skropienie emulsją, wbudowanie masy na gorąco- transportowanej
z wytwórni w termosie, zagęszczenie walcem stalowym z wibracją oraz zabezpieczenie
krawędzi
b)
naprawę dróg wskazanych przez Zamawiającego poprzez wypełnienie i
uszczelnienie spękań emulsją i grysami przy użyciu remontera typu patcher w ilości 50
Mg.
2. Dostawa masy bitumicznej oraz emulsji z grysami dokonywana będzie przez Wykonawcę i
odbywać się będzie w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznie
lub mailowo zapotrzebowania przez Zamawiającego.
§ 3.
Termin realizacji
Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30.11.2019 r.
§ 4.
Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usługi ustala się jako sumę:
a) iloczynu ilości faktycznie zużytej masy bitumicznej z termosa i jednostkowej ceny netto za 1 Mg
masy- zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą

b) iloczynu ilości faktycznie zużytej emulsji i grysów przy użyciu patchera i jednostkowej ceny netto
za 1 Mg emulsji i grysów- zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą
Kwota netto wynagrodzenia zostanie powiększona o należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy
określonego § 2. Wykonawcy nie przysługują dodatkowe roszczenia mające na celu pokrycie

kosztów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności nie
przysługują Wykonawcy roszczenia odszkodowawcze związane z naprawami lub
koniecznością wymiany maszyn i urządzeń uszkodzonych lub zniszczonych w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy. 3. Podstawę do określenia ceny jednostkowej netto
stanowi kopia oferty stanowiąca załącznik do niniejszej Umowy.
4. Ustala się cenę jednostkową za 1Mg masy bitumicznej z termosu w wysokości:
netto …………………….zł (słownie:………………………………….../100)
podatek VAT ………………...zł
brutto …………….zł (słownie: …………………………………………./100)
5. Ustala się cenę jednostkową za 1Mg emulsji i grysów przy użyciu patchera w wysokości: :
netto ……….zł (słownie: ……………………………………………….../100)
podatek VAT ………………..zł
brutto ………..zł (słownie: …………………………………………….../100)
6.Za wykonanie zamówienia ustala się maksymalne wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej
kwoty
netto …………...zł (słownie: ………………………………………….. ../100)
podatek VAT ……………….zł
brutto ………...zł (słownie: ……………………………………………../100) - zgodnie ze złożoną
ofertą w dniu ……………...2019 r.
7. Zapłata wynagrodzenia za faktyczne wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch ratach na
podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę.
8.Wynagrodzenie zostanie wypłacone po dokonaniu odbiorów częściowych w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur na rachunek bankowy
nr ……………………………………………….. Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
potwierdzenie wagowe dostarczonej masy bitumicznej lub emulsji z grysami.
9. Zamawiający przystąpi do czynności odbioru w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia
przez Wykonawcę gotowości dokonania odbioru. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół.
10. Zastrzega się możliwość wykorzystania mniejszej ilości masy bitumicznej oraz wykorzystania
mniejszej ilości emulsji i grysów.
11. Jeżeli Zamawiający wykorzysta mniej niż … ton masy bitumicznej oraz mniej niż …ton emulsji
i grysów wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy w kwocie proporcjonalnej do
wykorzystanych ilości.
12. W trakcie realizacji umowy zastrzega się możliwość zmiany faktycznie zużytych Mg masy
bitumicznej oraz emulsji i grysów w rozbiciu na poszczególne rodzaje remontów dróg gminnych i
wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny jednostkowej
netto określonej w formularzu ofertowym i zawartej umowie.
13. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego jeżeli w okresie
obowiązywania umowy wartość wykonanych usług nie osiągnie kwoty maksymalnego
wynagrodzenia.
14. Wykonawca poświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP: ……………...
15. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP: 833-11-09-686.

§ 5.
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Wykonawcą i przekazywania wszelkich,
będących w jego posiadaniu informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyrywkowego sprawdzenia ilości i jakości dostarczonej
masy oraz emulsji i grysów.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
§ 6.
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego tj. do 15 dnia każdego miesiąca objazdu
i
monitoringu dróg bitumicznych i wykonania koniecznych napraw nawierzchni oraz do napraw
wskazanych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca przystąpi do realizacji prac w terminie 48 godzin od momentu objazdu
i
monitoringu lub wskazania konieczności napraw dróg przez Zamawiającego telefonicznie lub
w inny wybrany przez Zamawiającego sposób.
3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do właściwego
zabezpieczenia miejsc, w których prowadzony będzie remont cząstkowy, w szczególności znakami
drogowymi, taśmami ostrzegawczymi, jeżeli prowadzone prace w danym miejscu stwarzają
zagrożenie dla ruchu na drodze oraz zabezpieczenia ruchu pojazdów i osób na remontowanym
odcinku przez wydelegowanych do tego celu pracowników.
4. Przedmiot usługi powinien być wykonany w należyty sposób przez osoby posiadające niezbędne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia oraz przy użyciu materiałów i sprzętu posiadającego
wymagane atesty.
5. Wykonawca powinien posiadać niezbędny sprzęt oraz osoby zdolne do zapewnienia właściwej
jakości świadczonych usług i wykonania robót będących przedmiotem niniejszej umowy.
6.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami branżowymi oraz za szkody powstałe wskutek nie usunięcia lub niewłaściwego
zabezpieczenia powstałego uszkodzenia drogi.
7.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na prace będące przedmiotem niniejszej umowy na
okres 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru, o którym mowa w § 4 pkt. 9.
8. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego poprawienia wadliwie wykonanych prac oraz
nieodpłatnej naprawy wszelkich szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w związku ze świadczeniem
usługi - w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
9.W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek, Zamawiający po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu, zleci usunięcie wad i usterek, osobie trzeciej, a kosztami obciąży
Wykonawcę.
10.Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki
niewykonania lub wadliwego wykonania usług będących przedmiotem niniejszej umowy.
11.Wykonawca, w zależności od charakterystyki i stanu technicznego dróg, zobowiązany jest
stosować odpowiednie środki transportu, które nie będą powodować niszczenia nawierzchni dróg.
12.Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostaw,
zapewnienie warunków bezpieczeństwa, jakości materiałów oraz metod organizacyjno- technicznych
w trakcie realizacji zamówienia.

§ 7.

Zmiana postanowień umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sposób przewidziany poniżej:
a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od
Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji usługi,
Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin realizacji usługi,
b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian
wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 8.
Odstąpienie od umowy
1. 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 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne mu
z tytułu wykonanych prac.
2. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy może nastąpić w przypadku uporczywego, mimo
wezwań Zamawiającego, niedotrzymywania terminów i jakości usług, realizacji przedmiotu usługi
w sposób inny od opisanego w umowie, stwarzania stanu zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym
z
winy Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca trzykrotnie nie przystąpi do wykonywania prac
będących przedmiotem umowy.
§ 9.
Kary umowne
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy Zamawiający
zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt.6 umowy,
b) za każde opóźnienie w przystąpieniu do realizacji prac o których mowa w § 6 pkt. 2
umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt.6 umowy ,
c) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 pkt.6 umowy.
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego karę umowną.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
§ 10.
Spory
1. Ewentualne spory mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przede
wszystkim w drodze negocjacji i wzajemnych uzgodnień.
2. W przypadku braku porozumienia spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez
właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.
§ 11.

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
2. Przy wykonywaniu wszelkich prac prowadzonych w ramach realizacji niniejszej umowy
Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w obowiązujących przepisach, w
szczególności w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.,
poz.1000 ze zm.)
3. Wykonawca zapewnia, że spełniał będzie wymagania stawiane przez przepisy rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane „RODO”).
§ 12.
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron, pod rygorem
nieważności.
3. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i trzy egzemplarze dla Zamawiającego.
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