
Projekt
UMOWA  3 4 2 /    / 0 6

zawarta dnia 

.........................

w Jodłowej 

                                                   pomiędzy

Gminą Jodłowa reprezentowaną przez Wójta Gminy ..................................

zwaną dalej,.Zamawiającym,, a

.................................................................................................................
z siedzibą w ............................................................................................
reprezentowanym przez .........................................................................

zwanym  dalej „Wykonawcą

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz następstwem wyboru przez zamawiającego oferty 
najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym

§1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty drogowe polegające na 
wykonaniu nawierzchni asfaltowych wg technologii :

– wyrównanie nierówności klińcem o uziarnieniu 4-31,5mm;średnia grubość
warstwy  po zagęszczeniu 3cm

– ukształtowanie jednostronnych spadków poprzecznych 3% w kierunku 
przydrożnych rowów odwadniających

– ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej z masy grysowo-
żwirowej tj. warstwy wiążącej o gr.2cm i warstwy ścieralnej o gr. 4cm po 
zagęszczeniu

wg załącznika Nr 1 do umowy, po uprzednim wyrównaniu powierzchni dróg .
Skład technologiczny masy wyrównawczej bitumicznej i ścieralnej ma być zgodny z 
obowiązującymi normami w tym zakresie.

§2

1.Przełożenia ewentualnych urządzeń obcych, kolidujących ze zleconymi robotami / linie 
telefoniczne, linie energetyczne, gazowe / będą wykonane w terminie wcześniejszym 
kosztem i staraniem Zamawiającego.
2.Wszelkie zagadnienia formalno-prawne związane z prawem wejścia na grunty obce-
lezżce w pasie wykonywania robot obciążają Zamawiającego.

§3



Termin rozpoczęcia robot stanowiący przedmiot umowy ustala się na 2006............... 
a zakończenie na 2006..................

§4

1.   Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie wg ceny ustalonej w 
drodze przetargu nieograniczonego tj. ...... za l m2 / słownie : 
.................................................. plus ....% VAT tj. .............zł. / słownie: 
.................................................................................................................

2.    Całkowita wartość zamówienia wynosi  :...............zł. / słownie: .................... / brutto.
3.   W przypadku przekroczenia kwot, o których będzie mowa w załączniku Nr 1 do umowy   
      Zamawiający nie będzie ponosił kosztów.

§5

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
................zł./ słownie : .......................................... / za przedmiot umowy w
formie: .............................................. .

Strony uzgadniają, ze 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umów; 
przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego 
zabezpieczenia przeznacza się, jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robot.
Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robot podlegać będzie 
zwolnieniu w ciągu 30 dni po odbiorze ostatecznym przedmiotu zamówienia, zaś pozostała część 
zabezpieczenia przewidziana na pokrycie ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi podlegać 
będzie zwrotowi w ciągu 15-tu dni po upływie jej okresu.

§6

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny NIP-........ .

§7

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny
NIP - 872-10-46-746 ,upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT za realizację
niniejszego zamówienia bez swojego podpisu.

§8

1. Komisyjny  odbiór  wykonanych  robót  winien  być  dokonany  w  terminie  7  dni  od  daty
zgłoszenia przez Wykonawcę.
Komisję odbioru zwoła Zamawiający, przy czym niedopełnienie tej formalności jak również 
nie przeprowadzenie samego odbioru w terminie j.w upoważnia Wykonawcę do 
przeprowadzenia jednostronnego odbioru i ostatecznego rozliczenia robót fakturą.

2.   Realizacja faktury po wykonaniu całego zakresu prac oraz dokonaniu odbioru nastąpi w ciągu 
      14 dni od daty otrzymania, a w przypadku zwłoki w zapłacie Wykonawca naliczy odsetki    

            ustawowe.
3.  Wykonawca nie może fakturować wykonane roboty fakturami częściowymi .

§9

Wykonawca ponosi wszelką. odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za szkody 
spowodowane w trakcie wykonywania robót aż do ich końcowego odbioru.



§10

W razie nieterminowego , niestarannego lub niezgodnego z wytycznymi Zamawiającego wykonania 
pracy, ustalone wynagrodzenie może być obniżone o 25% / za każdy l m2 /.

   §11

Wykonawca udziela Zamawiającemu .............. gwarancji na wykonane roboty licząc od daty odbioru.
§ 12

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych :

1/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wartości
zamówienia za każdy dzień zwłoki, 2/ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego w wysokości 5% wartości zamówienia.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy karę z tytułu

odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5%
wartości zamówienia.

§ 13

 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.

§14

1.W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy, strony 
są zobowiązane wyczerpać drogą postępowania reklamacyjnego.
2.W razie nie dojścia do porozumienia , spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd ze 
względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 1 5

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych, a w sprawach procesowych 
przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§16

Umowa niniejsza została spisana w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla 
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA


