
                                                               U M O W A   Nr  ../2013

W dniu ..............................2013 r.  w  Aleksandrowie Kujawskim   pomiędzy :
Zarządem  Dróg  Powiatowych w  Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie zwanym w dalszej
treści   „ Zamawiającym”
reprezentowanym przez :

Jaceka  Kowalewskiego – Dyrektora ZDP
Ewę Szymkiewicz – Główną Księgową
 a
.......................................................................................
                 ( nazwa Wykonawcy )

zwanym  w  dalszej  treści  „ Wykonawcą „
 reprezentowanym przez  :
........................................................................
Niniejsza umowa została zawarta, zgodnie z wynikiem postępowania  prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego  z dnia.................... 2013 r.  w wyniku którego w dniu ...............2013 r.
wybrano ofertę Wykonawcy
                                                                                   §1
Strony ustalają przedmiot umowy w ten sposób Ŝe:
Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania :
 Przebudowa ulicy Granicznej poprzez ułoŜenie warstwy profilowej odcinek od km 0+350 do km
0+916

§ 2

Integralną  część  umowy  stanowi  dokumentacja dotycząca przetargu.
§ 3

Termin realizacji umowy
1.Termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje:
czas wykonania robót w ramach wymienionego w § 1 przedmiotu umowy .

2. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień  podpisania protokołu zdawczo odbiorczego placu
budowy. Jednocześnie ten dzień uznaje się za dzień przejęcia placu budowy przez Wykonawcę i tym
samym przejęcia wszelkich ryzyk i odpowiedzialności z tym związanych. NiezaleŜnie od tego
o faktycznym terminie rozpoczęcia robót Zamawiający powiadomi wykonawcę robót pisemnie.

3.  Termin wykonania robót ustala się na 14 dni od dnia przejęcia placu budowy, jednak nie później
niŜ do 15 grudnia 2013 r.

4.O terminie rozpoczęcia ewentualnych robót poprawkowych w okresie trwania rękojmi i gwarancji,
Wykonawca  zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie, od tego dnia uznaje się Ŝe
doszło do rozpoczęcia napraw gwarancyjnych Wykonawca przejmuje teren objęty  poprawkami na
zasadach określonych w ust 2.

§ 4
Wynagrodzenie i płatność

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy naleŜność w kwocie:

cena netto: .................................zł
Podatek VAT 23 % -   ................................zł
Cena brutto: .....................................................zł
Słownie: ....................................................................................



2.Zapłata naleŜności nastąpi po wystawieniu faktury , po odbiorze robót i sprawdzeniu faktury przez
inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty przedłoŜenia faktury.

3.Zapłata naleŜności wymienionej  w ust. 1 nastąpi z konta Zamawiającego
..............................................................................................................................................................
na rzecz Wykonawcy na konto   
...............................................................................................................................................................
                                                                         § 5

Roboty objęte umową wykonane zostaną z materiałów Wykonawcy i przy uŜyciu jego sprzętu.
                                                                         § 6

Odbiór wykonanych robót nastąpi w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru
 przez Wykonawcę.

§ 7
                                                            Przedstawiciele stron

1.Funkcję kierownika robót ze strony Wykonawcy pełnić będzie Pan(i) ........................................
uprawnienia budowlane ............................................................................................................
2. Funkcję inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie Pan(i ) ...........................
uprawnienia budowlane  .................................................................................................................
                                                                        § 8
                                             Zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy

Wykonawca nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.

                                                                       § 9
                                                  Odstąpienie od umowy i kary umowne

1.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej:
    a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy
        w wysokości 5 % wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1
    b) za kaŜdy dzień przekroczenia terminu zakończenia robót w wysokości 500zł
    c) za kaŜdy dzień zwłoki w terminach usunięcia wad w wysokości 500zł.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy kary umownej:
   a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych  przez  Zamawiającego
       w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w  § 4 ust. 1
   b) za kaŜdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru ostatecznego w wysokości  500zł.
   c) w wysokości ustawowych odsetek za kaŜdy dzień zwłoki z zapłaty wynagrodzenia
       za wykonany przedmiot umowy.
                                                                 § 10
                                                         Zmiany umowy

   1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej
      w postaci aneksu szczegółowo określającego zakres zmian .
   2. Zakazuje się dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści
      oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy robót, z zastrzeŜeniem ust. 4.
   3.  Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania następujących, istotnych zmian postanowień
       zawartej umowy:
      - zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych;
   - dopuszcza się równieŜ zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie robót. w zastępstwie
wykazanych w ofercie posiadających, co najmniej równowaŜne uprawnienia, o których mowa
w ustawie Prawo budowlane lub w innych ustawach.



4 .  Zmian umowy moŜna dokonać tylko w przypadku uzyskania zgody obu stron przy czym
o  kaŜdym przypadku wstrzymania robót, który moŜe mieć wpływ na zmianę terminu
wykonania robót Wykonawca kaŜdorazowo, niezaleŜnie od wpisu w dokumentacji budowy
zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie najpóźniej w dniu wstrzymania .
Zamawiający akceptuje  wstrzymani robót  na piśmie tego samego lub następnego dnia od dnia
otrzymania zawiadomienia. Wykonawca przystępuje do robót niezwłocznie po ustaniu przyczyn
wstrzymania, informując o tym Zamawiającego. Z wnioskiem o natychmiastowe wznowienie robót
wystąpić moŜe równieŜ Zamawiający lub Inspektor nadzoru.
 5.  Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w  §3 jest złoŜenie wniosku przez stronę
inicjującą zmianę, zawierającego opis propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem
oraz niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi konieczność jej wprowadzenia.

§ 11
  1.Strony ustalają zgodnie, Ŝe termin gwarancji wynosi 36 miesięcy.
  2.Strony ustalają ,iŜ Zamawiający zgłasza reklamację bezpośrednio wykonawcy, który  w terminie
  14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego zobowiązany jest wykonać  naprawę
   gwarancyjną .
   3. W przypadku nie usunięcia zgłoszonych napraw gwarancyjnych w terminie o którym mowa
   w ust 2 Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowna ustaloną
   w kwocie rzeczywistych kosztów wykonania  naprawy.

§ 12

    1. Ostateczny odbiór gwarancyjny nastąpi najpóźniej 30 dni przed upływem  upływu terminu
     gwarancji, o którym mowa w § 11.
    2.Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się na ostateczny odbiór gwarancyjny na Ŝądanie
    Zamawiającego pod rygorem uznania stwierdzonych ewentualnych usterek przez Zamawiającego
    bez udziały Wykonawcy. W tym wypadku stosuje się równieŜ odpowiednio zapisy ustalone w § 11
     umowy.

§ 13
Sprawy sporne

       Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14.

          W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
         Kodeksu Cywilnego oraz ustawy.

§ 15.

        Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

     ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                                  WYKONAWCA


