Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA (wzór) nr …………
zawarta w Piszu dnia ………………………
pomiędzy:
Gminą Pisz z siedzibą w Piszu przy ulicy Gustawa Gizewiusza 5, zwaną dalej
„Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Janusza Puchalskiego – Zastępcę Burmistrza Pisza
z kontrasygnatą Małgorzaty Biraga – Skarbnika Gminy Pisz
z jednej strony, a:
……………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ……………………………………………………………………………………………
zarejestrowaną w ………………………………………………………………………………………
pod numerem ………………………………………………………… NIP …………………………
REGON/PESEL …………………………,
zwaną dalej „Wykonawcą”
reprezentowaną przez:
………………………………
………………………………
z drugiej strony
wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”
Reprezentanci obu Stron oświadczają, iż okazali sobie przy podpisywaniu niniejszej umowy
dokumenty wskazujące ich tożsamość oraz dokumenty, z których wynika ich umocowanie do
działania w imieniu reprezentowanych przez nich Stron.
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579,
z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą” została zawarta umowa następującej treści:
§1
Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową” została zawarta w wyniku
udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 39-46 ustawy.
§2
1. Na podstawie oferty złożonej w dniu ……… w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w przedmiocie zamówienia „Dostawa pospółki 0-31,5 mm i mieszanki
kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania
nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na
terenie miasta i gminy Pisz – zadanie nr 2” Zamawiający zleca, a Wykonawca
zobowiązuje się do dostawy pospółki i mieszanki kruszywa łamanego oraz świadczenia
usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg wraz z ich zagęszczeniem na terenie gminy
Pisz, poza obszarem miasta Pisz na warunkach zawartych w umowie.
2. Profilowanie dróg na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz, polega na
poprawieniu poprzecznego profilu drogi i wyrównaniu jej nierówności przy użyciu pospółki
oraz mieszanki kruszywa łamanego w celu lepszego odwodnienia drogi. Profilowanie drogi
powinno być wykonane równiarką. Za pospółkę oraz mieszankę kruszywa łamanego zużyte
do profilowania dróg Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z § 6 ust. 2
pkt 1 i 2.
3. Zaleca się wykonanie profilowania w czasie gdy grunt jest wilgotny.
4. W czasie profilowania równiarka powinna:

1) wyrównać wyboje ziemią otrzymaną przez ścięcie wygórowań, powstałych
z materiału wyniesionego z wybojów przez koła pojazdów w czasie suchej pogody
oraz z nierównomiernego zagęszczenia jezdni;
2) odtworzyć profil pierwotny przez ścięcie poboczy i przesunięcie otrzymanej stąd
ziemi ku środkowi drogi z jednoczesnym wyrównaniem kolein.
5. Z uwagi na zróżnicowany rodzaj gruntu oraz różny stopień zniszczenia nawierzchni należy
dostosować liczbę przejazdów równiarki do uzyskania odpowiedniego profilu drogi.
Profilowanie drogi za pomocą równiarki powinno trwać dopóki nie zostanie zlikwidowany
efekt tarki.
6. Profilowaną drogę należy zagęścić walcem drogowym, zwłaszcza przy spulchnieniu
i rozścieleniu gruntu na drodze.
7. Na bardzo krótkich odcinkach drogi dopuszcza się ręczne wykonanie profilowania przy
użyciu łopat i zagęszczarki. Nasypany w trakcie roboty grunt z pobocza należy usunąć
ręcznie.
8. Zagęszczenie drogi należy uznać za dostatecznie wykonane, jeżeli po przejściu sprzętu
zagęszczającego nie pozostaną na powierzchni drogi zauważalne ślady.
9. Zakres zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
a) dostawę pospółki 0-31,5 mm w ilości 1056 t i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5
mm (procentowa zawartość ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej kategoria
nie niższa niż C50/30) w ilości 270 t ( w tym 150 ton do miejscowości Turowo Duże),
b) przeprowadzenie 2 analiz sitowych pospółki oraz przeprowadzenie 2 analiz
sitowych mieszanki kruszywa łamanego.
c) profilowanie dróg położonych na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz o
długości 90 km o średniej szerokości 5,0 m wraz z ich zagęszczeniem,
10. Wykonawca dostarczy pospółkę i mieszankę kruszywa łamanego na wskazany przez
Zamawiającego odcinek drogi położonej na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz,
na własny koszt i przy użyciu własnego sprzętu. Dojazd wykonany do miejsca wykonywania
usługi jak również powrót do bazy odbywać się będzie na koszt Wykonawcy
11. W przypadku uszkodzeń urządzeń znajdujących się w pasie drogowym (zasuw,
hydrantów, włazów studzienek kanalizacji sanitarnej lub deszczowej) podczas profilowania
Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej naprawy uszkodzonych elementów
infrastruktury na własny koszt.
12. W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczanego materiału Zamawiający zastrzega
sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych maksymalnie trzech analiz sitowych dla pospółki
oraz maksymalnie trzech analiz sitowych dla kruszywa łamanego na koszt Wykonawcy
§3
1. Prace określone w § 2, wykonywane będą przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego,
po ustaleniu zakresu usługi podczas przeglądu dróg na terenie gminy Pisz (przeglądu będzie
dokonywał pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w
Piszu odpowiedzialny za bieżące utrzymanie dróg).
2. Zamawiający w zleceniu, o którym mowa w ust. 1, określi:
1) długość drogi lub odcinka drogi;
2) ilość pospółki oraz mieszanki kruszywa łamanego;
3) termin zakończenia realizacji zlecenia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do realizacji zlecenia najpóźniej w ciągu ...
dni od dnia jego otrzymania.
4. W przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających
prawidłowe i terminowe wykonanie robót objętych zleceniem, osoba określona w ust. 6 może
przesunąć termin zakończenia realizacji zlecenia.
5. Odbiór prac objętych zleceniem będzie dokonywany na podstawie protokołu odbioru
potwierdzającego wykonanie zlecenia w należyty sposób, w terminie określonym w zleceniu,
z podaniem długości dróg wyprofilowanych oraz ilości dostarczonej pospółki i mieszanki
kruszywa łamanego jak również wartości zlecenia.

6. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu odbioru po stronie Zamawiającego jest
……………………………………………………………………………..

§4
1. Zamawiający przewiduje prawo opcji i z ilości, o których mowa w § 2 ust. 9 zleci do
profilowania bezwarunkowo 50 % ilości dróg, a pozostałe 50 % w zależności od potrzeb,
zakupi bezwarunkowo 50% pospółki, a pozostałe 50 % w zależności od potrzeb, oraz
bezwarunkowo zakupi 44 % mieszanki kruszywa łamanego, a pozostałe 56 % w zależności
od potrzeb.
2. W przypadku, gdy Zamawiający zleci mniejszą ilość dróg do profilowania lub zakupi
mniejszą ilość pospółki lub mieszanki kruszywa łamanego, wówczas wynagrodzenie
Wykonawcy, określone w § 6 ust. 1, zostanie proporcjonalnie pomniejszone. Zmiany takie
nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
3. W przypadku zmniejszenia wielkości przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 9,
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu.
§5
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia
2018 r.
2. Termin realizacji przedmiotu umowy, określony w ust. 1, może zostać skrócony w
przypadku wyprofilowania dróg w ilości, o której mowa w § 2 ust. 9 oraz dowozu 1056 ton
pospółki, 270 t mieszanki kruszywa łamanego. Zmiana taka nie wymaga sporządzenia
aneksu do niniejszej umowy.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości
………………,…… zł (słownie: ……………………… złotych), w tym …… % VAT w kwocie
………………,…… zł (słownie: ……………………… złotych).
2. Ustala się następujące ceny jednostkowe:
1) cenę brutto za 1 t pospółki z dowozem - ………,…… zł (słownie: ……………………
złotych) w tym …… % VAT …………,…… zł (słownie: …………………… złotych),
2) cenę brutto za 1 t mieszanki kruszywa łamanego z dowozem - ..............,........ zł
(słownie złotych: ..............................), w tym ...... % VAT w kwocie ..................,..... zł
(słownie złotych: ........................................)
3) cenę brutto za wyprofilowanie 1 km drogi z uzupełnieniem zagłębień przy użyciu
pospółki oraz mieszanki kruszywa łamanego - ………,…… zł (słownie:
…………………… złotych) w tym …… % VAT …………,…… zł (słownie:
…………………… złotych).
3. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 2 nie
będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.
§7
1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą po realizacji każdego
zlecenia, o którym mowa w § 3 ust. 2.
2. Podstawą rozliczenia i wystawienia faktury będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 3
ust. 5 oraz ceny jednostkowe podane w § 6 ust. 2.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej częściowej faktury, przelewem na konto Wykonawcy nr:
……………………………… w banku: ……………………….

4. W przypadku wystąpienia Podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do
faktury pisemne potwierdzenie przez Podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią
składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego Podwykonawcy.
Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne Podwykonawcy z tej
faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku Podwykonawcy1.
5. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający
zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej należności Podwykonawcy,
do czasu otrzymania tego potwierdzenia2.
§8
1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych
Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kar
umownych.
2. W razie odstąpienia od umowy lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający naliczy
Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:
1) za zwłokę w wykonywaniu prac określonych w zleceniu, w wysokości 200,00
złotych (słownie złotych: dwieście) za każdy dzień zwłoki, po upływie czasu do tego
wyznaczonego w zleceniu, o którym mowa w § 3 ust. 2 z uwzględnieniem zapisów §
3 ust. 4,
2) za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania prac określonych w zleceniu,
w wysokości 200,00 zł (słownie złotych: dwieście) za każdy dzień zwłoki, po upływie
terminu określonego w § 3 ust. 3.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający – w
wysokości 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w
wysokości 20.000,00 zł(słownie złotych: dwadzieścia tysięcy).
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20.000,00
złotych (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy), z zastrzeżeniem art. 145 ustawy.
6. Za wadliwe jakościowo lub niepełne ilościowo wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający
nie zapłaci wynagrodzenia, chyba że Wykonawca uzupełni lub poprawi wykonane prace
w ciągu jednego dnia od czasu przeprowadzonych czynności odbiorowych.
7. Powtarzające się usterki dotyczące jakości i terminowości robót w stosunku do ustaleń z
Zamawiającym powstałe z winy Wykonawcy, są podstawą do rozwiązania umowy ze
skutkiem natychmiastowym.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z dowolnej
należności Wykonawcy. Strony ustalają, że kara umowna staje się wymagalna z dniem jej
naliczenia przez Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości poniesionej szkody.
10. Wykonawcy składający wspólnie ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy3.
§9
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie niewykonywania jej w sposób
określony w umowie, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania wykonywania prac niezgodnie
z umową.
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2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy.
3. Odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu umowy.
§ 10
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwej organizacji ruchu drogowego w
trakcie trwania prowadzonych prac oraz ponosi odpowiedzialność za właściwie
zabezpieczenie pracy sprzętu, bezpieczeństwo ruchu, oznakowanie prac związanych z
profilowaniem dróg. W przypadku braku oznakowania robót Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami w tej dziedzinie w tym przestrzegania przepisów BHP
oraz przepisów o ruchu drogowym.
3. W trakcie wykonywania zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do codziennego
powiadamiania przedstawiciela Zamawiającego, o którym mowa w § 12 ust. 1 o miejscu
prowadzonych prac.
§ 114
1. Wykonawca może powierzyć realizację przedmiotu zamówienia Podwykonawcom
w całości lub części.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawców
działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania.
3. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiającego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu
projekt umowy z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia
mu przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa powyżej, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu
lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy przez Wykonawcę
z Podwykonawcą.
4. Do zawarcia przez Podwykonawców umów z dalszymi Podwykonawcami wymagana jest
zgoda Zamawiającego oraz Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający oraz Wykonawca, w trybie
określonym w ust. 3, nie zgłoszą na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że
Zamawiający oraz Wykonawca wyrazili zgodę na zawarcie umowy.
5. Umowy wskazane w ust. 3 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) nie może
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 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. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.
§ 12
1. Przedstawicielem Zamawiającego jest .....................................................
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest ………………………………………….
§ 14
1. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności z uwzględnieniem art. 144 ustawy w formie aneksu do umowy,
z zastrzeżeniem § 4 ust. 2 i § 5 ust. 2.
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2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz
innych ustaw.
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy, co do których Strony nie doszły do
porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
zawiadamiania Zamawiającego w terminie siedmiu dni od wystąpienia jednej z poniższych
okoliczności o:
1) zmianie siedziby firmy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,
4) rozpoczęciu likwidacji firmy Wykonawcy.
5. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem
trzech egzemplarzy dla Zamawiającego, a jednego egzemplarza dla Wykonawcy.
6. Integralną część umowy stanowią uwierzytelnione przez Zamawiającego kserokopie:
1) specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
2) oferty Wykonawcy.
7. Każda ze stron oświadcza, iż przeczytała osobiście umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje,
na dowód, czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

