Załącznik nr 3 Projekt

U M OWA
zawarta

w

dniu...........,

pomiędzy

Miastem

Rawa

Mazowiecka,

zwanym

w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Dariusza Misztala

–

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Rawa Mazowiecka
Pani Jolanty Witczak,
a.…………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………………….
NIP …………………………. Regon ………………………zwanym w dalszej części Wykonawcą.
o następującej treści:
§ 1.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na rzecz
Zamawiającego robót budowlanych w zakresie utrzymania oraz poprawy przejezdności dróg
gminnych o nawierzchni gruntowej i ulepszonej destruktem, na terenie miasta Rawa Mazowicka
wg wykazu:

Nazwa ulicy

Żmichowskiej
Konopnickiej
Staffa
Fredry
Dolna
Tomaszowska
DĄBROWSKIEJ
KRASICKIEGO
Zapolskiej
Asnyka
Laskowa
OSADA DOLNA
Jeziorańskiego
J.Ch Paska
Wałowska
bez nazwy przy ul. Skierniewickiej

razem

długość m

273
250
150
585
944
100
340
136
270
129
484
1050
300
634
250
200
6095

Załącznik nr 3 Projekt
§2.
1.

Szczegółowy zakres robót określony zostanie przez Zamawiającego wskazaniem jego
zakresu w terenie i spisaniem z Wykonawcą protokołu.

2. Wykonawca wykonywać będzie roboty danej drogi na podstawie zlecenia Zamawiającego
przesłanego pisemnie mu faxem na nr faksu........., bądź drogą elektroniczną e mailem na
adres internetowy ............ - w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania tego zlecenia .
3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły
uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej
i podziemnej), w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury,
Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub
infrastruktury na własny koszt,
4. Zamawiający przekazuje wykonawcy mieszankę kruszyw z demontazu dróg. Materiał
zeskładowany jest przy ul. śeromskiego w Rawie Mazowieckiej.
5. Pozostałe brakujące materiały -destrukt , kruszywo - zabezpiecza Wykonawca,
6. Urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zabezpieczy na własny koszt
Wykonawca.
7. Wykonawca oświadcza, iŜ:
1)dysponuje doświadczeniem, kwalifikacjami, sprzętem oraz kadrą osobową w
zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
2) nie istnieją Ŝadne przeszkody natury organizacyjnej, prawnej lub finansowej
uniemoŜliwiajace mu wykonanie przedmiotu umowy.
8. Wykonawca

jest

obowiązany

do

wykonywania

przedmiotu

umowy

zgodnie

z

obowiązującymi przepisami i normami.

§ 2.
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony do dnia 30października 2017r.

§ 3.
1. Ustala się cenę jednostkową za utrzymanie i poprawę przejezdności dróg za 1 km drogi w
wysokości ..................zl/km brutto ( słownie zł: ..........................).
W tak ustalone wynagrodzenie jednostkowe wliczony jest podatek VAT.
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2. Z tytułu utrzymania i poprawy przejezdności dróg Wykonawcy przysługiwać będzie
wynagrodzenie stanowiące iloczyn ceny jednostkowej za naprawę 1km drogi, o której mowa
w ust 1 i faktycznej ilości km wykonanych napraw nawierzchni dróg obliczonej na
podstawie obmiaru powykonawczego, z zastrzeŜeniem ust 5.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie przez Zamawiającego
po wykonaniu zleconego przez Zamawiającego zakresu robót i jego odbiorze, na podstawie
faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni
licząc od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.
4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest protokół odbioru przedmiotu
umowy, podpisany przez strony.
5. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy w 2017r
nie moŜe przekroczyć kwoty 20 000,00zł brutto ( słownie zł: dwadzieścia tysięcy
tysiecy).

§ 4.
1. Do kierowania pracami określonymi w § 1 ze strony Wykonawcy wyznacza się
....................................................................................................................................................
2. Ze strony Zamawiającego na koordynatora tych prac wyznacza się Panią Annę
Idzikowską, Krystynę Bisiak.
§ 5.
1. W trakcie wykonania przedmiotu umowy obowiązkiem Wykonawcy jest oznaczenie placu
budowy w sposób zapewniający całkowite bezpieczeństwo ruchu drogowego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą, jeŜeli na skutek niewłaściwego
oznakowania robót naruszone zostało bezpieczeństwo ruchu drogowego.

§ 6.
1.

Z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca jest obowiązany

do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w następujących
wysokościach:.
1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez
Wykonawcę, bądź z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych
przez Zamawiającego w wysokości 1.000,00 zł,
2) z tytułu zwłoki w wykonaniu remontu cząstkowego – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 3 ust 5 za kaŜdy dzień zwłoki w stosunku do umownego terminu jego wykonania
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określonego w § 1 ust 3,
3) z tytułu zwłoki w usunięciu wad ujawnionych w trakcie odbioru lub w okresie gwarancji – w
wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust 5 za kaŜdy dzień zwłoki w
stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego na ich usunięcie.
2.

Z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leŜących po stronie

Zamawiąjącego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 1000,00zł

3.

Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe z tytułu zwłoki w zapłacie określonego umową
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

4.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość

kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 7.
1. Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
2. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 1 Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić.
§ 8.
Wykonawca udziela Zamawiającemu 6 miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem
umowy. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w
§ 3 ust. 4.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego i inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.
§ 10.
Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

§ 11.

Spory powstałe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla miejsca
siedziby Zamawiającego.

§ 12.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze
otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.
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Integralną częśc umowy stanowią :
1.Ofeta wykonawcy
2.Specyfikacja techniczna

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

