UMOWA Nr ………………………………………………
W dniu ………………….r w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy POWIATEM OSTROWIECKIM ZARZĄDEM POWIATU z siedzibą w Ostrowcu Św. ulica Iłżecka 37 zwanym dalej Zamawiającym
reprezentowanym przez:
1. Starostę
Zdzisława Kałamagę
2. Wicestarostę
Eligiusza Micha
a ………………………………. zwanym dalej Wykonawcą
została, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego , zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn. :
"Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Ostrowieckiego w roku 2014"
2. Zakresy częściowe robót będą ustalone przez Inspektora Nadzoru, w obecności Kierownika Robót,
podczas dokonywanych objazdów dróg.
3. Objazdy będą przeprowadzane dwa razy w miesiącu w terminie wyznaczonym przez Inspektora
Nadzoru, pojazd dla celów objazdu dróg zapewni Wykonawca.
4. Zakresy częściowe robót zostaną określone w oparciu o powierzchnię przewidywaną do remontu oraz
gwarantowaną wydajność dzienną, a także zostanie określony rodzaj metody remontu.
5. Termin realizacji częściowego zakresu robót zostanie ustalony w oparciu o wydajność dzienną
i powierzchnię remontu.
6. a/. Wykonawca przystępuje do remontu w wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru zakresie,
niezwłocznie po podpisaniu protokółu określającego zakres, lokalizację i termin ukończenia robót.
b/. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia remontu ubytku nawierzchni zagrażającego
bezpieczeństwu ruchu poza zakresami robót ustalonymi w pkt. 2. Termin realizacji takiego
zgłoszenia nie może przekraczać 24 godzin , zabezpieczenie takiego ubytku oraz oznakowanie winno
nastąpić w przeciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia.
7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru, iż zakres robót został wykonany wadliwie – Inspektor
Nadzoru wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad.
8. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne szkody Zamawiającego i osób
trzecich powstałe przy realizacji przedmiotu umowy.
9. Wykonawca robót jest zobowiązany do:
a) Zapewnienia warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego poprzez oznakowanie
i zabezpieczenie robót zgodnie z obowiązującą instrukcją o oznakowaniu robót prowadzonych
w pasie drogowym.
b) Zapewnienia takiej organizacji robót, aby nie powodować bez konkretnej potrzeby
niszczenia elementów pasa drogowego nie objętych umową o wykonanie robót.
c) W ramach remontu Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania pasa
drogowego oraz odwozu kory asfaltowej i gruzu.
d) Wykonawca ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich, spowodowane
prowadzeniem robót w pasie drogowym, w szczególności w związku:
- z niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót
- z wadami technicznymi wykonanych robót powstałymi w okresie gwarancyjnym.
10.Warunki wykonania robót winny odpowiadać Ogólnym Specyfikacjom Technicznym wydanym przez
Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych;
- D-05.03.09 Nawierzchnia pojedyńczo powierzchniowo utrwalana.
- D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego ( kategoria konstrukcji nawierzchni KR2 ).
- D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego.( warstwa ścieralna ).
- Dowóz masy bitumicznej do wykonania remontów cząstkowych ( do miejsca wbudowania ) nie
powinien przekraczać czasu 1 godziny.
11. Wykonawca winien wykonać przedmiot umowy samodzielnie . Ewentualne zlecenie wykonania zakresu
robót podwykonawcy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
12. Wykonawca winien posiadać lub mieć zabezpieczony wymagany przepisami sprzęt dla wykonania zadania.
13.Przewiduje się możliwość robót uzupełniających zgodnie z §3 ust.1. w przypadku pozyskania dodatkowych
środków finansowych lub uzyskania oszczędności finansowych .
§2
Strony ustalają, że umowa niniejsza zostaje zawarta na okres do 31 grudnia 2014roku

§3
Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie ze złożoną i wybraną ofertą wynosić będzie:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
CENA ZA
KWOTA
CENA BRUTTO
1 M2 (POZ.1-5)
VAT
( KOLUMNA 2 + 3 )
(.......%)
ZŁ
ZŁ
ZŁ
1
2
3
4
1).Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą
…….
słownie: …. zł ../100
mineralno - bitumiczną ( dla KR2 ) – przy gr 4cm 0,1 t
….
…….
2).Wartość remontu za każdy 1 cm różnicy grubości
….
słownie: …… zł …/100
wykonywanej warstwy w stosunku do grubości przyjętej w
……
…
pkt 1 równej 4cm ( o taką kwotę zostanie zmniejszona lub
zwiększona cena podana w pkt 1).
3).Remont nawierzchni bitumicznej metodą recyklingu
…….
słownie: ….. jeden zł …./100
( dla KR2 ) - przy grubości warstwy 4 cm
……
……
4).Wartość remontu metodą recyklingu za każdy 1 cm
różnicy grubości wykonywanej warstwy w stosunku do
……
……
……
słownie: ….. zł …./100
grubości przyjętej w pkt 3 równej 4cm
( o taką kwotę zostanie zmniejszona lub zwiększona cena
podana w pkt 3 )
5).Remont nawierzchni jezdnej przy pomocy emulsji
……
słownie: ….. zł …./100
asfaltowej o gr. do 2cm (m2)
….
…..
1.

2

Wydajność dzienna .
a) Remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych masą asfaltobetonową przy gr 4cm :…..m2.
b) Remont nawierzchni bitumicznej recyklingu ( dla KR2 ) - przy grubości warstwy 4cm- …. m2
c) Remont nawierzchni jezdnej przy pomocy emulsji asfaltowej o gr. do 2cm,- ……m2
3 Strony ustalają , iż wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty
brutto: 100.000,00zł. ( słownie: sto tysięcy złotych . )
4 Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie przelewem na podstawie faktur
częściowych i wystawionych po faktycznym wykonaniu i odebraniu zakresów częściowych robót.
5 Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez strony
i zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad
a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych z podaniem ich
wysokości i przyczyny ich naliczenia.
6. Gotowość do odbioru robót Wykonawca zgłosi pismem lub telefonogramem.
7. Do odbioru Wykonawca wykonana na swój koszt oraz we własnym zakresie i przedstawi:
- obmiar robót podpisany przez inspektora nadzoru,
- wymagane badania ( ekstrakcje masy bitumicznej , pomiary równości, świadectwa jakości
materiałów),
- protokół odbioru uzbrojenia podziemnego ( RG, RT S.A., ‘’Netia”, RE, MWiK, MEC ) przy
istnieniu tych urządzeń w obrębie robót.
wyniki badania laboratoryjnego próbek masy bitumicznej w odniesieniu do wykonanych nakładek
bitumicznych.
8. Odbiór nastąpi w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia przez Wykonawcę o gotowości
do odbioru i potwierdzenia przez inspektora nadzoru kompletności i prawidłowości
przekazanych materiałów.
9. Płatnośc z działu 60014 Rozdział 4270
10. Faktury będą płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego
przelewem bankowym na konto Wykonawcy prowadzone przez: …………………………………………..
§4
1. Osobą odpowiedzialną za wykonywanie przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy będzie
Pan/Pani .....................................................
2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie: Pan Paweł Wnuk - Inspektor Nadzoru Wydziału Dróg ,
Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św.
3.
§5
1. Strony ustalają, iż Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji - . 2 lata od dnia protokólarnego odbioru zakresu robót.
§6
1. Strony ustalają, iż w przypadku nie wykonania w terminie, wyznaczonym przez Inspektora zakresu

robót zleconych protokółem, bądź nie usunięcia w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze–
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości równej
wynagrodzeniu brutto za wykonanie 5m2 remontu drogi określonego w §3 ust. 1, pkt.1. Kwota należnych
kar umownych podlega odliczeniu z należnego wynagrodzenia
2 W przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 3 ust. 3.
3 W przypadku gdy kary umowne nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, strony dopuszczają
możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§7
1. Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy może zawrzeć na piśmie umowę o podwykonawstwo w
celu zlecenia części robót do wykonania Podwykonawcom. Wykonanie części przedmiotu umowy przez
Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków
niniejszej umowy. Wykonawca zlecając prace Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie
przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 kodeksu cywilnego i przepisów ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie / lub Wykonawca oświadcza, że
przedmiot umowy zostanie wykonany za pomocą Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego
tj.:
1) ……………………………………………………. w zakresie…………………………………..;
2) ……………………………………………………. w zakresie……………………………………
3. Powierzenie Podwykonawcom prac określonych w ust. 1 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego za prace przez nich wykonane. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byłe one
działaniami, zaniechaniami, uchybieniami i zaniedbaniami samego Wykonawcy.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace remontowe, jest zobowiązany do przedłożenia projektu tej
umowy Zamawiającemu, a także jej zmian przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z
projektem umowy.
5. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany, której przedmiotem są prace remontowe, w następujących przypadkach:
1) Gdy umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) Gdy umowa przewiduje termin dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi;
3) Gdy ceny zaoferowane przez Podwykonawcę będą w rażący sposób przewyższać ceny zaoferowane przez
Wykonawcę w ofercie;
4) Gdy w umowach z Podwykonawcami ustalono okres odpowiedzialności za wady krótszy od okresu
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany,
której przedmiotem są prace remontowe w terminie 7 dni, będzie uważane za akceptację projektu umowy
przez Zamawiającego.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na prace remontowe przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany, której przedmiotem są prace remontowe, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
8. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany,
której przedmiotem są prace remontowe, w przypadkach określonych w ust. 4.
9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której
przedmiotem są prace remontowe w terminie 7 dni, będzie uważane za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na prace remontowe przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
umów o podwykonawstwo, jeżeli Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazał
przedmiot, jako niepodlegający powyższemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000zł.
11. W przypadku, o którym mowa w ust.9., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za zlecone

prace remontowe, dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
12. Płatności dla Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców:
1) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktur lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi.
2) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace remontowe, lub który zawarł przedłożoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę zamówienia na prace remontowe.
3) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace remontowe, lub po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi.
4) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.
5) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt. 2, Zamawiający jest zobowiązany
umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie
zgłaszania tych uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
6) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
zamawiający może:
a) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Jeżeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
7) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których
mowa w pkt. 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
13.
Każdorazowa zmiana Podwykonawców wymaga zgody Zamawiającego.
14.
Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich
bez zgody Zamawiającego.
15.
W przypadku, gdy część robót została wykonana przez Podwykonawców, warunkiem dokonania
zapłaty w terminie, o którym mowa w §2 ust. 1 jest przedłożenie Zamawiającemu dowodu zapłaty
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom.
§8.
1. Ewentualna zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażonej
w formie pisemnego aneksu .
2 Zmiana treści umowy bez zachowania formy pisemnej jest nieważna.
§9.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego
i prawa zamówień publicznych.
§10.
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:

