Załącznik nr 2
Umowa nr ……. / 2017 (projekt)

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
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

§1
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać:
1. cienkowarstwowe oznakowanie poziome jezdni farbą odblaskową (linie segregacyjne,
miejsca wydzielone z ruchu, przejścia dla pieszych, strzałki, piktogramy znaku A-17 i C-13)
na ciągach dróg i ulic powiatowych wg wskazań Zamawiającego w terenie w ilości około
4.000,00 m2 (w tym kolor czerwony około 400,0 m2 oraz kolor niebieski – miejsca dla
niepełnosprawnych ok. 90,0 m2) wg wskazań Zamawiającego w terenie.
Oznakowanie cienkowarstwowe obejmuje drogi na terenie Powiatu Wieruszowskiego w skład
którego wchodzi gmina: Wieruszów, Galewice, Sokolniki, Lututów, Bolesławiec, Łubnice,
Czastary.
2. grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne oznakowanie poziome jezdni – progi
akustyczne w ilości około 20,00 m2.
Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne obejmuje niżej wymienione
drogi:
- droga powiatowa nr 4714 E miejsc. Mieleszyn i Chróścin (w otoczeniu szkoły),
- droga powiatowa nr 4728 miejsc. Żdżary (w otoczeniu szkoły).
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§2
Wykonawca

jest

odpowiedzialny

za

prawidłowe

oznakowanie

robót,

organizację

i zabezpieczenie ruchu w czasie trwania robót.
§3
Termin realizacji umowy – data zakończenia 30.07.2017r.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną
w dniu ………………. ofertą w wysokości netto ………………….

zł słownie:

…………………….., a z …….% podatkiem od towarów i usług ………….. zł słownie:
……………………………………,

wynikające

z

następujących

cen

jednostkowych

niezmiennych przez czas trwania umowy:
- oznakowanie poziome cienkowarstwowe - ….. zł/m2 + ……. VAT wykonanego
i odebranego oznakowania jezdni,
- oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne - ….. zł/m2 + ……. VAT
wykonanego i odebranego oznakowania jezdni.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilościowego
przedmiotu zamówienia bez konieczności zmiany umowy. Wykonawcy nie przysługuje żadne
roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia przedmiotu zamówienia, który został
wymieniony w niniejszej umowie.
3. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie rzeczywisty obmiar wykonanego
oznakowania poziomego cienkowarstwowego i grubowarstwowego określony w protokóle
odbioru.
4. Należne Wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury, wystawionej po
dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego wykonanego oznakowania poziomego.
5. Faktura winna 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.
6. Płatność za fakturę będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania faktury.
§5
1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Pan/i ……………….…………………………... .
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie Pan/i ……………………………………………… .
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3. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy są osobami reprezentującymi strony
uprawnionymi do sporządzenia protokołu odbioru wraz z obmiarami wykonanych prac.

§6
1. Odbiór wykonanego oznakowania poziomego zostanie sporządzony przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy w treści którego, musi zostać wyszczególniona ilość m2
wykonanego oznakowania poziomego dróg oraz wyliczenie wartości do zafakturowania.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu
protokołu odbioru końcowego wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowości
wykonania przedmiotu umowy a w szczególności:
- szczegółowych obmiarów końcowych wykonanych prac (podanie faktycznej ilości
wykonanego oznakowania poziomego dróg).
3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że Wykonawca nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, Zamawiający może odmówić odbioru.
4. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający
może odmówić odbioru, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy termin ich usunięcia.

§7
1. Na wykonane prace Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres:
- 1 roku w przypadku oznakowania cienkowarstwowego,
- 3 lat w przypadku oznakowania grubowarstwowego termoplastycznego,
od dnia dokonania odbioru wykonanych prac związanych z wykonanym oznakowaniem
poziomym.
2. W przypadku stwierdzenia wad powstałych w trakcie trwania gwarancji Zamawiający
poinformuje o tym fakcie Wykonawcę pisemnie wraz z żądaniem usunięcia wady.

§8
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 wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% maksymalnego
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
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b) zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi
w wysokości 0,5 % maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto 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%
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:
a) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5%
maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy muszą być dokonywane wyłącznie
w formie aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

§10
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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