PROJEKT UMOWY NR ………/Z-11/2019

W dniu....................2019 r. w Łodzi, pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym
Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, w imieniu którego działają na podstawie
pełnomocnictwa
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ...................................................................................................................
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Łodzi ul. Irysowa
2, 91-857 Łódź, zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
działającą na podstawie ……………………………………………………………………………………….,,
reprezentowaną przez:
1.....................................................................................................................
2.....................................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą,
została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Podstawę
zawarcia
Umowy
stanowi
art.
4
pkt
8
ustawy
z
dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986).
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą:
„Roboty budowlane i usługi w zakresie oznakowania i urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie administrowanym przez Rejon
w Kutnie” zgodnie ze złożoną ofertą.
3. Szczegółowy zakres robót budowlanych i usług objętych umową, zwanych dalej
robotami, określony jest w kosztorysie ofertowym, w opisie przedmiotu zamówienia,
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),
stanowiących załączniki do niniejszej umowy.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do 31.05.2020 r.
lub do wyczerpania kwoty umownej określonej w § 4 ust. 1, w zależności od tego
co nastąpi wcześniej.
§3
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty:
1. Oferta Wykonawcy
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, zwane dalej STWiORB
3. Opis Przedmiotu Zamówienia.
§4
1.

Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie całego zakresu przedmiotu umowy
określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto
___________ zł (słownie złotych _______________________________________)
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2.

plus podatek VAT (wg stawki 23%) _________ zł (słownie: złotych
_______________________________),
co
stanowi
kwotę
brutto:
_____________zł (słownie: złotych ___________________________________).
Wynagrodzenie nie będzie zmieniane w toku wykonywania umowy.

3. Uznaje się, że ceny jednostkowe określone przez

Wykonawcę uwzględniają
wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu umowy.

4. Wartość

wynagrodzenia określona w ust. 1, stanowi maksymalną wartość
zobowiązania Zamawiającego. Ze względu na przyjęty w umowie sposób rozliczenia
Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty całkowitej wartości umownej
wynagrodzenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrealizowania robót
w mniejszym zakresie lub dokonania zmian ilościowych w poszczególnych
asortymentach robót (zmniejszenie lub zwiększenie ilości poszczególnych rodzajów
czynności określonych w kosztorysie ofertowym), w ramach wartości umowy
określonej w ust.1.

5.

Podstawą do rozliczenia wykonanych robót będą ceny jednostkowe zawarte
w Kosztorysie ofertowym.

6.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, stanowić będzie suma
iloczynów ilości wykonanych robót w danym asortymencie i cen jednostkowych
odpowiadających poszczególnym pozycjom kosztorysu ofertowego, powiększona
o podatek VAT.

7. Należności z tytułu wykonanych robót będą realizowane, na podstawie faktur VAT

wystawianych przez Wykonawcę co najmniej raz w miesiącu (jeżeli w danym
miesiącu były wykonywane roboty) w oparciu o obustronnie podpisane protokoły
odbioru robót wykonanych w okresie rozliczeniowym na sieci drogowej
administrowanej przez Rejon w Łowiczu.
8. Należności z tytułu naprawy szkód powstałych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych

lub
nieprzewidzianych
zdarzeń
losowych
będą
realizowane
na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę dla każdej naprawy
oddzielnie, na podstawie podpisanego i zatwierdzonego protokołu jak w ust. 7.
9.

Wykonawca, po dokonaniu protokolarnego odbioru robót, wystawi fakturę,
z uwzględnieniem ust. 7 oraz 8 na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2 , 91-857 Łódź , którą doręczy do
Rejonu w Kutnie, adres: ul. Kard. Stf. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno
najpóźniej 7 dni po protokolarnym odbiorze robót. Ostateczne rozliczenie kosztów
umowy nie może przekroczyć kwoty wymienionej w § 4 ust.1.

10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę

do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiającego.
z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem
na
rachunek
bankowy
w
………………………………………..
Nr …………………………………………………………………… w terminie do 30 dni, licząc od daty
doręczenia faktury VAT Zamawiającemu w miejsce wskazane w ust. 11. Zmiana
numeru rachunku bankowego w trakcie realizacji zamówienia wymaga zawarcia
aneksu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu należności na
rachunek Wykonawcy.
12. W przypadku zmiany w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) stawki podatku VAT (23%),
pozostałe do wypłaty Wynagrodzenie zostanie odpowiednio dostosowane Aneksem
do niniejszej Umowy.
§5
11. Należności

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) wprowadzenie Wykonawcy na sieć drogową administrowaną
w Kutnie w terminie uzgodnionym przez obie strony,
b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
c) zapłata za wykonane i odebrane roboty.
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przez

Rejon

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

a) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r, poz.1409 ze zmianami) zwanej dalej
ustawą Prawo Budowlane, o ile wymaga tego charakter wykonywanych robót.
b) wykonanie robót zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i STWiORB,
c) zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z Opisem przedmiotu
zamówienia i obowiązującymi przepisami bhp, planem bioz oraz zapewnienie
warunków p.poż. określonych w przepisach szczegółowych,
d) kontrola jakości materiałów, robót zgodnie z postanowieniami STWiORB,
e) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających
na ocenę prawidłowego wykonania robót,
f) utrzymanie ładu i porządku w obszarze prowadzonych robót, a po ich zakończeniu
usunięcie poza pas drogowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienie całego pasa drogowego czystego i nadającego się do użytkowania,
g) pisemne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach
mogących wpłynąć na jakość robót lub termin ich zakończenia,
h) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych kontrolach, wypadkach
i zdarzeniach drogowych,
i) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia elementów pasa drogowego, uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź majątku Zamawiającego naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na swój koszt,
j) udostępnienie
obszaru
robót
innym
wykonawcom
wskazanym
przez
Zamawiającego w czasie realizacji przedmiotu umowy.
k) opracowanie na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
robót w zakresie bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych zgodnego
z obowiązującymi przepisami, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień
i zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem na drogach krajowych,
l) odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie
drogowym pod ruchem, zgodnie z projektem, o którym mowa w ppkt k).
m) usuwanie szkód wyrządzonych przez pracowników Wykonawcy, Zamawiającemu
lub stronom trzecim, na własny koszt, wypłata odszkodowania poszkodowanym.
§6

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z nowych materiałów dostarczonych przez
Wykonawcę, z wyjątkiem dopuszczonych do użycia przez Zamawiającego materiałów
„z odzysku”.
2. Materiały Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, muszą odpowiadać co do jakości
wymaganiom określonym w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2014, poz. 883 z późn.zm.) oraz wymaganiom określonym
w STWiORB.
3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie
z zasadami kontroli jakości określonymi w STWiORB i w Prawie Budowlanym
na polecenie Inspektora Nadzoru.
4. Wykonawca musi zapewnić prawidłowe zabezpieczenie miejsca wykonania robót
poprzez ustawienie oznakowania zgodnie z wykonanym i zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu.
§7
1. Wykonawca przystąpi do robót na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego
określającego lokalizację i zakres robót oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia
robót. Jeżeli terminy rozpoczęcia i zakończenia robót zostały określone w Opisie
przedmiotu zamówienia lub w STWiORB Wykonawca wykona roboty w tych
terminach.
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2. W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, awarii lub katastrofy budowlanej
wymagających
podjęcia
działań
interwencyjnych
(czynności
podejmowane
niezwłocznie polegające na zabezpieczeniu i oznakowaniu miejsc niebezpiecznych
i podjęciu drobnych robót naprawczych), Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć
miejsce występowania w/w zagrożeń niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2
godz. po otrzymaniu polecenia od Zamawiającego oraz usunąć zagrożenie w sposób
uzgodniony z Zamawiającym nie później niż w ciągu 12 godzin od chwili otrzymania
polecenia.
3. W przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę robót, o których mowa w ust. 2 w ciągu
12 godzin, Zamawiający ma prawo polecić ich wykonanie innemu wykonawcy,
a kosztami wykonanych robót i karami umownymi obciążyć Wykonawcę lub pokryć
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
§8
Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to uzasadnione, polecać Wykonawcy na piśmie
zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót określonych w zleceniu, o którym mowa w § 7
ust. 1 , a Wykonawca zobowiązany jest wykonać skorygowany zakres zlecenia.
§9
Zamawiający zastrzega
w kosztorysie ofertowym.

sobie

prawo

zmniejszenia

zakresu

robót

określonych

§ 10
1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu.
Wykonawca będzie ponosił wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska
i bezpieczeństwa ruchu.
2. Wykonawca wyznacza na czas realizacji umowy koordynatora P ...................... ..,
który ma obowiązek ściśle współpracować z osobami, o których mowa w ust. 3 i 5.
3. Zamawiający wyznacza ze swej strony do przedstawicieli do pełnienia nadzoru
inwestorskiego:
P. …………………………….. na terenie działania Obwodu w …………..……....
P. …………………………….. na terenie działania Obwodu w …….……………..
4. Osoby wskazane w ust. 3 będą działać w granicach umocowania określonego
w ustawie Prawo Budowlane.
5. Ponadto Zamawiający wyznacza osobę odpowiedzialną za realizację umowy
P. …………………………., która ma obowiązek zarządzania umową, reprezentowania
Zamawiającego w zakresie objętym umową, sprawuje funkcję kontrolną nad
Inspektorami Nadzoru oraz współdziała z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji
umowy odbioru i rozliczania robót.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany którejkolwiek z osób wskazanych
w ust. 3 i 5. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
§ 11
Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom
organów nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do których należy
wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im
danych informacji wymaganych tą ustawą oraz innym osobom, których Zamawiający
wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy.
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§ 12
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

Wykonawca wykona zamówienie sam* / przy udziale podwykonawcy/ów następujące
prace:……………………………………………………………………
W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może zmienić podwykonawcę lub
zrezygnować z realizacji części zamówienia przez podwykonawcę.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
W ciągu 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający zgłosi do niej pisemnie
zastrzeżenia w przypadku, gdy:
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
wskazany w § 2;
3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy
przez Zamawiającego;
4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty
budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności
zapisów warunkujących podpisanie tych umów od:
- akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których
przedmiotem są roboty budowlane,
- uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej
projektem,
- dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za
zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
- obowiązku
przekazywania
Zamawiającemu
poświadczonych
(przez
przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo,
których przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w ust. 9.
5) brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie roboty do wysokości
cen ofertowych Wykonawcy;
6) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych
cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione,
Niezgłoszenie
pisemnie
zastrzeżeń
do
przedłożonego
projektu
umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada
zamawiającemu poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemnie sprzeciw do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach,
o których mowa w ust. 4
Niezgłoszenie pisemnie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa
się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem
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10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.
19.
20.

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% łącznej wartości umowy brutto
wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu
obowiązkowi. Wyłączenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów
o podwykonawstwo o wartości większej niż 30 000 zł brutto.
W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest
dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1, zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3
dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
Przepisy ust. 2 – 10 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.
Zamawiający
dokona
bezpośredniej
zapłaty
wymagalnego
wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę
lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.
12. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od
dnia doręczenia tej informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty
albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy,
albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie
stanowić podstawę naliczenia kar umownych.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje
własne.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń
Podwykonawców, podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od
Wykonawcy należnego wynagrodzenia.
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§ 13
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy,
b) za zwłokę w zabezpieczeniu i usunięciu zagrożeń w przypadkach, o których mowa w
§ 7 pkt. 2 - w wysokości 500,00 PLN za każdą godzinę zwłoki,
c) za zwłokę w wykonaniu robót w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki
za każdą zleconą pozycję kosztorysową odrębnie.
d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach robót wynikające
z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 1 000,00 PLN za każdy dzień
opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
e) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4
ust. 1. umowy;
f) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 4 ust. 1. umowy za każdy dzień zwłoki;
g) w
przypadku
nieprzedłożenia
do
zaakceptowania
projektu
umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
umowy, za każdy dzień od daty jej zawarcia przez strony do dnia ujawnienia jej
realizacji;
h) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 4 ust. 1. umowy, za każdy dzień od daty jej zawarcia przez
strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu;
i) z tytułu nieposiadania lub nieprzedłożenia Zamawiającemu aktualnej polisy
ubezpieczeń, o których mowa w § 16 - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych
z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Kara umowna płatna będzie przez Wykonawcę w terminie 3 dni od dnia doręczenia
noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3.
§ 14
1.

2.
3.

4.

5.

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 60 miesięcy na remont
oznakowania poziomego grubowarstwowego, 10 lat na oznakowanie pionowe
z folii 2 i 3 typu oraz na okres 24 miesięcy na wszystkie pozostałe asortymenty robót
objęte umową.
Okresy gwarancyjne liczone są od daty odbioru poszczególnych robót potwierdzonych
protokołem odbioru.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie
określonym w ust. 1 , jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.
Na roboty objęte niniejszą umową obowiązuje 24 miesięczna rękojmia. Okres
rękojmi z tytułu poszczególnych robót zaczyna biec od pierwszego dnia po odbiorze,
po zakończeniu i uznaniu wykonanej roboty za należycie wykonaną.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty ich zgłoszenia przez
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej
kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla technologii
usunięcia wad oraz użytych materiałów. Roboty wykonane bez akceptacji
Zamawiającego będą uznane za wadliwe i nie zostaną odebrane przez
Zamawiającego.
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§ 15
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od daty wprowadzenia na sieć
drogową pozostającą w administracji Rejonu lub od daty określonej w zleceniu
Zamawiającego jako termin rozpoczęcia robót.
b) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację robót
i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
c) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot
lub osoba inna niż wskazana niniejszej umowie lub w pisemnym zgłoszeniu
Podwykonawcy,
d) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy,
e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
ze STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,
f) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku
Wykonawcy lub jego znacznej części.

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca

nie odpowiada, zobowiązany jest do:
a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz
do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury,
b) odkupienia materiałów zakupionych przez Wykonawcę do wykonania zlecenia,
w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte.
§ 16

1. Wykonawca najpóźniej do 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy
przekaże Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności
cywilnej na kwotę nie niższą niż 100 000,00 PLN. Ubezpieczenie musi być w mocy
do dnia odbioru ostatecznego.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane
bezpośrednio z realizacją umowy;
2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe przy
i w związku z realizacją umowy, w tym także ruchem pojazdów
mechanicznych.
3. Wykonawca będzie przedłużał ubezpieczenie do momentu zakończenia odbioru
ostatecznego.
4. Ubezpieczenie Wykonawcy będzie obejmowało Wykonawcę. W razie robót i czynności
wykonywanych przez Podwykonawców, Wykonawca ma obowiązek zapewnić ich
ubezpieczenie.
5. Niezwłocznie po zapłaceniu każdej składki ubezpieczeniowej, Wykonawca przedłoży
polisę ubezpieczeniową Zamawiającemu. Jeżeli w trakcie realizacji umowy
ubezpieczenie wygaśnie, Wykonawca zobowiązany jest do jego przedłużenia na okres
realizacji umowy i dostarczenia niezwłocznie Zamawiającemu opłaconej polisy.
6. Wykonawca nie dokona żadnej istotnej zmiany ustaleń jakiegokolwiek ubezpieczenia
bez uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego.
7. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia
bezpośrednio związane z przedmiotem umowy na terenie prowadzenia robót,
powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym za zdarzenia dotyczące
szkód osób trzecich.
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8. Wszystkie koszty związane z zawarciem umów ubezpieczenia oraz opłacaniem
składek ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę.
§ 17
1.
2.
3.
4.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy Prawo Budowlane.
Wszelkie zmiany, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w umowie wymagają
aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
bez zgody Zamawiającego.
§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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