Załącznik numer 10 do siwz
wzór

UMOWA NR ………………….

zawarta w dniu ……………….. roku w Tarczynie pomiędzy:
Gminą Tarczyn z siedzibą przy ul. Rynek 8a, 05-555 Tarczyn,
reprezentowaną przez:
Barbarę Galicz, Burmistrza Tarczyna,
zwaną dalej Zamawiającym
a
……………………………….
reprezentowanym przez:
……………………..
zwanym dalej Wykonawcą
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego numer PI.IV.341 – 4/09 na: „Bieżąca konserwacja dróg gminnych na terenie Gminy
Tarczyn” – zadanie numer 2: Dostawa, rozłożenie wraz z zagęszczeniem tłucznia na drogi gminne –
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz Zamawiającego
systematycznie, po zgłoszeniu zapotrzebowania, robót polegających na:
1) dostarczeniu tłucznia o frakcji 0-31,5 – w ilości maksymalnie 700 ton,
2) rozłożeniu tłucznia i jego zagęszczeniu na drogach gminnych – na powierzchni maksymalnie
5 000 m2.
2. Drogi gminne (miejsce i zakres robót), na które będzie dostarczany, rozkładany i zagęszczany tłuczeń,
będą wskazywane każdorazowo przez Zamawiającego w formie pisemnej (fax lub list polecony).
3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do dostarczenia tłucznia i wykonania robót nie później niż
w ciągu 3 dni – licząc od dnia następnego po dniu, w którym otrzymał on informację od Zamawiającego
o konieczności ich wykonania.
4. Zakończenie robót nastąpi w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż
3 tygodnie od dnia odebrania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
5. Ilości wskazane w ust. 1 pkt. 1 i 2 są ilościami maksymalnymi. Zamawiający nie ma obowiązku zlecenia
Wykonawcy maksymalnej ilości robót i dostarczenia maksymalnej ilości materiałów budowlanych.
Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy roboty do wykonania w miarę powstawania takiego
zapotrzebowania.
6. Odbiór wykonanych robót każdorazowo potwierdzany będzie protokołem odbioru podpisanym przez
strony po ich wykonaniu, zawierającym co najmniej następujące elementy: nazwę Wykonawcy
i Zamawiającego, datę otrzymania zgłoszenia konieczności wykonania robót, miejsce i zakres
wykonanych robót, datę odbioru robót.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest podczas wykonywania robót określonych w § 1, przestrzegać
obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów
przeciwpożarowych oraz innych właściwych dla przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, maszyn
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i urządzeń oraz środków transportu („własnych” w rozumieniu zapewnionych przez Wykonawcę).
Wykonawca do wykonania przedmiotu umowy użyje materiałów zgodnie z PN-B-11112 – Kruszywa
mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych – klasa I, gatunek I.
Wykonawca wykona roboty zgodnie z PN-S-06102 – Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.
Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót, dostarczy do siedziby
Zamawiającego na własny koszt kopię atestów materiałów, które będą użyte do wykonania przedmiotu
zamówienia.
Wykonawca na swój koszt oznaczy miejsce wykonywania robót – zgodnie z obowiązującymi w tej
materii przepisami.
Wykonawca na swój koszt zorganizuje i pokieruje ruchem samochodowym i pieszym na drodze,
na której odbywać się będę roboty.
Wykonawca wykona przedmiot umowy w sposób nie powodujący niebezpieczeństwa dla użytkowników
dróg gminnych.
Za organizację i bezpieczeństwo robót będących przedmiotem umowy Wykonawca ponosi pełna
odpowiedzialność.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania robót, które
nie wynikają z ich zakresu.
Wykonawca poniesie koszty naprawy zniszczeń, których dopuścił się podczas wykonywania robót, które
nie wynikają z ich zakresu.
Wykonawca poniesie koszty ubezpieczenia robót (w tym również robót objętych umową, materiałów
oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonawstwem robót;
odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem
pojazdów mechanicznych).
§3

Okres realizacji przedmiotu umowy – od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2009 roku lub do
wcześniejszego wyczerpania wartości umowy.
§4
Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca nie będzie się posługiwał podwykonawcami / będzie się
posługiwał podwykonawcami (do umowy zostanie wpisany stan podany przez Wykonawcę w ofercie) w
zakresie ………….. Za działania lub/i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne
działania lub/i zaniechania.
§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy wynosi:
1) za dostawę tłucznia: ………………. zł/tonę netto (słownie: ……………………………………….);
2) za rozłożenie i zagęszczenie tłucznia: ………………. zł/m2 netto (słownie:………………………..).
2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 nie
może przekroczyć kwoty:
a) netto ……………………… zł (słownie: …………………………….),
b) podatek VAT ………………. zł (słownie: …………………………),
c) brutto …………………….. zł (słownie: ……………………………).
3. Wynagrodzenie za jednostkę miary, o której mowa w ust. 1, ma charakter ryczałtowy i nie ulega
podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonane roboty.

5. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze w terminie 14 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury w
siedzibie Zamawiającego. Do faktury dołączony będzie protokół, o którym mowa w § 1 ust. 6.
6. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia należnością konta Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
a) opóźnienie w przystąpieniu do realizacji robót zleconych przez Zamawiającego – w wysokości
0,2 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. c, za każdy dzień opóźnienia
w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 3,
b) opóźnienie w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % łącznego
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. c, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 4,
c) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit. c.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od wystąpienia
Zamawiającego z żądaniem zapłaty. W przypadku nieuiszczenia kary umownej przez Wykonawcę w
terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może potrącić karę z dowolnej
należności Wykonawcy.
3. Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, będzie on uprawniony
do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego – odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody.
4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
§7
Przelew wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§8
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd cywilny miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu
umowy.
2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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