Zał. Nr 3
GK.2710.34.2019

UMOWA NR …./Rb/2019
(PROJEKT)
zawarta w dniu ………..2019r. pomiędzy Gminą Świnna ul. Wspólna 13, 34 – 331 Świnna,
NIP 5532520760, którą reprezentuje:
Wójt Gminy
- Pan Henryk Jurasz
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” a ……………………………………………….
……………………………………………………. NIP ……………..., Regon ……….....

zwanym dalej „Wykonawcą”, zawarto umowę następującej treści:
§ 1
Do umowy niniejszej nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych /t.jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm./ na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§2
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Remont cząstkowy
nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Świnna”.
2. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:
a) remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – bitumicznymi,
lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo - żwirowa - pełna
technologia:
sołectwo Świnna
- ok. 61 m2 - 7 dróg gminnych, plac przy
Urzędzie Gminy i pętla autobusowa
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sołectwo Przyłęków
- ok.
6 m - 1 droga gminna,
sołectwo Pewel Mała
- ok. 11 m2 - 2 drogi gminne,
sołectwo Pewel Ślemieńska
- ok. 27 m2 - 6 dróg gminnych,
sołectwo Rychwałdek
- ok.
8 m2 - 2 drogi gminne,
sołectwo Trzebinia
- ok. 87 m2 - 9 dróg gminnych,
b) dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji
asfaltowych w ilości 4,5 kg/m2 oraz grysów 2/5 mm w ilości 32 kg/m2,
c) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem 0÷32 mm wraz z wałowaniem, grubość po
zawałowaniu 10 cm,
d) demontaż i montaż nowych korytek w Pewli Ślemieńskiej:
- ul. Kasztanowa – 50 m – wymiar zbliżony korytka do: długość 50 cm, szerokość
40 cm, wysokość 15 cm,
- ul. Barwna 16 m – wymiar zbliżony korytka ( oporowe) do : długość 50 cm, szerokość
30 cm, wysokość 30 cm (15 cm),
e) ul. Barwna w Pewli Ślemieńskiej - demontaż, oczyszczenie i montaż ażurów o
wymiarach 60 x 40 x 8 cm - 55 szt.
W przypadku uszkodzenia ażurów w trakcie robót należy wymienić na nowe.
3. Szczegółowa lokalizacja oraz zakres remontów będą ustalane na bieżąco z
Zamawiającym.
4.Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami
prawa budowlanego, wiedzą i sztuką budowlaną, obowiązującymi normami technicznymi.
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§ 3
1. Cena jednostkowa wykonania remontu cząstkowego dróg gminnych wynosi:
a) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno – bitumicznymi,
lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi, masa grysowo - żwirowa pełna technologia
Cena netto 1 tony
….……….……… zł
Cena brutto 1 tony:
….……….……….zł
Cena netto 1 m2/4 cm
Cena brutto 1 m2/4 cm

….………………. zł
….………………. zł

b) dwukrotne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji
asfaltowych w ilości 4,5 kg/m2 oraz grysów 2/5 mm. w ilości 32 kg/m2
Cena netto 1 m2
…..…………..…. zł
Cena brutto
……..………..…. zł
c) wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem 0÷32 mm wraz z wałowaniem, grubość po
zawałowaniu 10 cm
Cena netto 1 m3 …..………….…..zł
Cena brutto
.....……….……. zł
d) demontaż i montaż 1 mb korytek o wymiarach zbliżonych do: długość 50 cm,
szerokość 40 cm, wysokość 15 cm,
cena netto za 1 mb
………………………zł
podatek VAT
………………………zł
cena brutto
………………………zł
e) demontaż i montaż 1 mb korytek o wymiarach zbliżonych do: długość 50 cm,
szerokość 30 cm, wysokość 30 ( 15) cm,
cena netto za 1 mb
………………………zł
podatek VAT
………………………zł
cena brutto
………………………zł
f) demontaż, czyszczenie, montaż 1 szt płyt ażurowych
cena netto za 1 szt
podatek VAT
cena brutto

o wymiarach 60 x 40 x 8 cm
……………………….zł
……………………….zł
……………………….zł

g) cena netto 1 szt płyty ażurowej
……………………….zł
podatek VAT
……………………….zł
cena brutto
……………………….zł
2. Jednostkowa cena ryczałtowa nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.
§4
Strony ustalają następujące terminy wykonania robót:
- rozpoczęcie
- 3 dni robocze od dnia podpisania umowy
- zakończenie - 7 czerwca 2019r.
Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy teren budowy pod
realizację.
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§5
1. Wartość robót objętych niniejszą umową ustala się do kwoty 90 000,00 zł brutto
/ słownie: dziewięćdziesiąttysięcyzłotych00/100/.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie do 30 dni na podstawie
przedłożonej faktury dla danego sołectwa wraz z protokołem odbioru faktycznie
wykonanych robót dla poszczególnych dróg.
3.Wynagrodzenie wykonawcy wynikać będzie z ilości faktycznie wykonanych robót
i zaoferowanych cen jednostkowych.
4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru robót podpisany
przez Kierownika Inwestycji Urzędu Gminy.
5. Fakturę za wykonane roboty wynikające z niniejszej umowy należy wystawić w
następujący sposób:
Nabywca: Gmina Świnna ul. Wspólna 13 34 – 331 Świnna NIP: 5532520760
Odbiorca: Urząd Gminy w Świnnej ul. Wspólna 13 34 - 331 Świnna

§ 6
Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:
- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
- materiały i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy
Prawo Budowlane. Materiały i urządzenia muszą posiadać certyfikat zgodności
z Polską Normą.
- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami
prawa budowlanego, wiedzą i sztuką budowlaną, obowiązującymi normami technicznymi.
- prawidłowe oznakowanie robót zapewniające bezpieczeństwo użytkownikom oraz
pracownikom prowadzącym roboty,
- utrzymanie porządku na terenie budowy,
- fachowy nadzór nad robotami oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
§7
Strony ustalają niżej wymienione kary umowne w przypadku niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a/ za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłok licząc od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad,
c/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto za
przedmiot umowy,
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 8
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
2. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na
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własny koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru.
§ 9
Wykonawca udziela Zamawiającemu dwanaście miesięcy gwarancji na zakres robót objętych
umową. Bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru przedmiotu umowy.
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w
następujących okolicznościach:
a. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
b. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
c. Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiały, wyroby, urządzenia,
technologie niezgodnie z wymaganiami i mimo wezwania nie reaguje na polecenia
Zamawiającego;
d. Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne,
żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
3. W wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
§ 11
Żadna ze stron bez zgody drugiej strony nie może dokonać zbycia wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy.
§ 12
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd rzeczowo
właściwy dla Zamawiającego.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych
przepisy Kodeksu Cywilnego.

niniejszą

umową

mają

zastosowanie

odpowiednie

§ 14
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
rygorem nieważności.
§ 15

pod

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

Zamawiający:

Wykonawca:
Kontrasygnata Skarbnika Gminy

