Załącznik nr 2
Umowa nr ……. / 2017 (projekt umowy)
zawarta w dniu ……………… w Wieruszowie, pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg
w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów, NIP 997-00-00-028, REGON
730973217 reprezentowanym przez:
Dyrektora – Andrzeja Drzazgę
działającym z upoważnienia Starosty Wieruszowskiego w imieniu Powiatu Wieruszowskiego,
ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów,
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 2.164 ze zm.)
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie remontu cząstkowego dróg i ulic na
terenie Powiatu Wieruszowskiego (w uszkodzonych miejscach)w ilości około
250,0 Mg wbudowanej mieszanki grysowo - emulsyjnej.
2. Określona ilość mieszanki grysowo - emulsyjnej do wbudowania może zostać
zmniejszona lub zwiększona w zależności od ilości koniecznych do wykonania remontów.
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu zmniejszenia ilości robót, które
zostały wymienione w umowie.
3. Remont będzie przeprowadzony za pomocą remontera/remonterów drogowych typu
Patcher i polegać będzie na:
- oczyszczeniu naprawianego miejsca sprężonym powietrzem,
- natryskiwaniu na oczyszczoną powierzchnię warstwy modyfikowanej emulsji
asfaltowej, a następnie natryskaniu pod ciśnieniem kruszywa otoczonego modyfikowaną
emulsją asfaltową kationową,
- w końcowej fazie należy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem
o odpowiedniej frakcji.
4. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przy zachowaniu należytej staranności
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
5. Sposób wykonania remontów cząstkowych określa specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 10.05.2017r.
2. Zamawiający wymaga wykonywania zamówienia nieprzerwanie w całym okresie trwania
umowy po uprzednim złożeniu przez Zamawiającego zamówienia na część robót
(wskazanie ciągów drogowych na których ma być wykonany remont).
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Realizacja każdej części zamówienia rozpocznie się niezwłocznie od daty złożenia
zamówienia (pisemnego lub telefonicznego) i będzie trwała w każdy dzień, aż do jej
wykonania, chyba że nie pozwolą na to warunki atmosferyczne.
3. Dla ustalenia wielkości ładunku kruszywa i emulsji pojazd z każdą partią mieszanki
będzie ważony na wadze zarówno przed jak i po wbudowaniu mieszanki w obecności
przedstawicieli stron umowy. Z powyższego ważenia zostanie sporządzone
zestawienie/zestawienia zawierające ilość wbudowanej mieszanki, co będzie podstawą do
rozliczenia robót pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą (załącznik nr 2 do umowy).
§ 3
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Pan Andrzej Parzonka – Kierownik Zespołu
Utrzymania Dróg i Mostów, Przygotowania Zadań i Nadzoru w Powiatowym Zarządzie
Dróg w Wieruszowie tel. 691 732 024 .
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie Pan/i ……………………………………………… .
3. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy są osobami reprezentującymi strony
uprawnionymi do sporządzenia zestawień wbudowanej mieszanki grysowo - emulsyjnej.
§4
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a) wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne
kwalifikacje zawodowe,
b) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr
92, poz. 881 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót,
c) oznakowanie robót będących przedmiotem umowy zgodnie z przekazanym przez
Zamawiającego typowym projektem organizacji ruchu,
d) okazanie, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z obowiązującą
normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu,
e) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,
f) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
p. poż i dozór mienia jak i za wszelkie szkody powstałe na terenie prowadzonych
robót,
g) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu
umowy,
h) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi
robotami, w tym także ruchem pojazdów,
i) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót jak również terenów
sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektów, fragmentów nawierzchni dróg, chodników, instalacji itp..
§5
1. Za wykonanie prac określonych w § 1 Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie
ustalone na podstawie złożonej oferty, które wynosi za wbudowanie 1 Mg mieszanki
grysowo - emulsyjnej:
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netto …………..zł/Mg, a z 23% podatkiem od towarów i usług ……….. zł/Mg i jest
niezmienne przez okres realizacji umowy.
Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych
wystawionych zgodnie z ilością wbudowanej mieszanki grysowo - emulsyjnej
przemnożonej przez jej cenę jednostkową.
Faktury winny być adresowane zgodnie z poniższym:
Nabywca: Powiat Wieruszowski, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, NIP 997-014-77-48,
Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400
Wieruszów.
Należności będą regulowane z konta Zamawiającego w RBS Lututów o/Wieruszów nr 15
9256 0004 2600 0390 2000 0010 na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
otrzymania faktury.
Do obowiązków Wykonawcy przed wystawieniem faktury należy przedstawienie
Zamawiającemu protokołu odbioru końcowego pozwalającego na ocenę prawidłowości
wykonania przedmiotu umowy wraz z zestawieniem zawierającym ilość wbudowanej
mieszanki zgodnie z § 2 pkt. 3 niniejszej umowy.

§6
1. Na wykonane prace Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 1 roku od
dnia dokonania odbioru.
2. W przypadku stwierdzenia wad powstałych w trakcie trwania gwarancji Zamawiający
poinformuje o tym fakcie Wykonawcę pisemnie wraz z żądaniem usunięcia wady.
§7
1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a) zwłokę w rozpoczęciu wykonywania remontów w wysokości 0,5% łącznej
wartości brutto przedmiotu umowy obliczonego na podstawie § 1 i 5 niniejszej
umowy za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia
po dacie złożenia zamówienia (pisemnego lub telefonicznego) o konieczności
wykonania remontów,
b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
wysokości 0,5 % łącznej wartości brutto umowy zamówienia obliczonego na
podstawie § 1 i 5 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony
będzie od następnego dnia po terminie ustalonym na usunięcie wad,
c) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
20% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy obliczonego na podstawie § 1 i 5
niniejszej umowy.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:
a) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
w wysokości 10% łącznej wartości brutto przedmiotu umowy obliczonego na
podstawie § 1 i 5 niniejszej umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonywane wyłącznie
w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
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§9
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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