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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego 

 

UMOWA Nr …. (wzór) 

 

zawarta w dniu ………………. w Odolionie, pomiędzy: 

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski,  

NIP 8911623744, w imieniu którego działa: 

Zarządem Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie,  

ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski,  

reprezentowany przez …………………… - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie na podstawie pełnomocnictwa 

…………………………….…………………. przy kontrasygnacie: Głównego Księgowego 

…………………………………………, 

 

a 

………………………………… z siedzibą w …………………………….……,                   

działającym na podstawie……………….……………………………………………………… 

NIP:  ……..……………, 

zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą” 

reprezentowanym/ą  przez: 

1. ………………………………………………………………………………………………., 

2………………………………………………………………………………………………... 

 

w rezultacie dokonania wyboru oferty w zapytaniu ofertowym z dnia 24.07.2019r., znak: 

DUDiM.420.ZO.5.2019 została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania pn. „Podwójne 

powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 2609C Nieszawa – 

Kawka na odcinku 700 mb”. 

2. Szczegółowy zakres robót – określa przedmiar robót.  

3. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami 

i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, 

dobrą jakością i właściwą organizacją. 

 

§ 2 

Termin rozpoczęcia robót jeden dzień po podpisaniu umowy 

Termin zakończenia robót: 27.09.2019r. 
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§ 3 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów:  

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: Bożena Roszak, nr tel.: 502089897;  

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: ………………...  

 

§ 4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 1 niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości  

.........................……………złotych brutto (słownie: ……………………………… złotych). 

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT w wysokości …….% tj.: …………złotych.   

2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym i pozostanie niezmienne w okresie obowiązywania umowy.  

3. Kwota, o której mowa w treści ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia, a niezbędne do wykonania zamówienia, a w szczególności: podatek od 

towarów i usług (VAT), koszty materiałów budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, 

porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania placu budowy, koszty 

oznakowania robót na czas budowy, bieżąca obsługa geodezyjna. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną fakturą 

końcową po całkowitym zakończeniu robót, wykonanych zgodnie z harmonogramem organizacji 

i wykonania przedmiotu umowy. 

5. Rozliczenie nastąpi w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na podstawie bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego robót budowlanych branży drogowej, stanowiących przedmiot umowy wraz 

z zestawieniem ilości i wartości wykonanych robót. 

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy  wskazany  

w fakturze. 

7. Faktura będzie wystawiona na: 

Nabywca: Powiat Aleksandrowski, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski,  

NIP:  8911623744.      

Odbiorca - Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie,  

ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski          

Fakturę należy złożyć zgodnie z wybranym przez Wykonawcę sposobem: w tradycyjnej formie 

pisemnej lub ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną.                                        

 

§ 5 

Zamawiający dokonuje odbioru robót poprzez ich ocenę jakościową i ilościową na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów. Badania i pomiary będą realizowane 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

1. Odbiór robót przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 24 dni od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości obiektu do odbioru wraz z kompletem dokumentów. 

2. W przypadku, gdy wg oceny Zamawiającego obiekt pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robót nie jest gotowy do odbioru, Zamawiający  

w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza nowy termin odbioru. 
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§ 6 

1.   Strony ustalają następujące kary umowne: 

1. Wykonawca zapłaci kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa 

 w  § 4. 

b) za zwłokę w wykonaniu zadania określonego w § 1 niniejszej umowy w wysokości 1 % 

wynagrodzenia o którym mowa w  § 4 za każdy dzień zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót w wysokości 1 % 

wynagrodzenia za element dotknięty wadami za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad, 

2. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający,   

w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w  § 4. 

 

§ 7 

Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wystąpienia szkód przenoszących wysokość 

zastrzeżonych kar umownych, powstałych przy realizacji zadań objętych niniejszą umową, 

przysługuje im prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 8 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu oraz oznakowanie robót  

i utrudnień w ruchu związanych z wykonywanymi robotami w obrębie terenu budowy. 

 

§ 9 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez użytkowników drogi, wynikłe  

z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 

§ 10 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty. 

Termin gwarancji wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt 

 w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i inne przepisy ogólnie obowiązujące, a w szczególności, ustawa z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 
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§ 12 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 13 

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy 

rzeczowo dla Zamawiającego. 

 

§ 14 

Integralną część umowy stanowią załączniki: oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze umowy dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

    Zamawiający:                                                    Wykonawca: 
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