UMOWA Nr 1/PN/2020
zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dnia
………………………, w Oleśnie pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
1. Joachima Hadama

- Dyrektora PZD

a …………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
1. ............................

zwanym

dalej

Wykonawcą,

- .........................................

§1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi – przetarg nieograniczony z dnia 17.02.2020
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującej usługi:
Ustalenie granic działek wchodzących w skład pasa drogowego drogi powiatowej 1942 O Wygoda - Wysoka - Klekotna od km 3+560
do km 7+300 z nieruchomościami sąsiadującymi, dokonanie ich podziału oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w
związku z art. 60 i 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr
133, poz. 872 z 1998 r. z późn. zm.)
Jeżeli działka znajduje się w całości w granicach pasa drogowego i nie wymaga podziału to należy dokonać weryfikacji użytku gruntowego
poprzez przygotowanie stosownej dokumentacji technicznej i złożenie jej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem.
Za wykonanie przedmiotu robót Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie brutto w wysokości …………………………….. zł
§2
Termin wykonania zakresu robót określonego w § 1: ……………………………………..
Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
a) ze względu na przedłużające się terminy uzgodnień, wydawania odpowiednich decyzji administracyjnych itp. na które Wykonawca lub
Zamawiający nie miał wpływu a dołożył wszelkiej staranności w celu ich uzyskania,
b) na skutek wystąpienia w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia innych nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na realizację
zamówienia,
c) gdy zaistnieją przyczyny niezależne od działania stron umowy, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było uniknąć ani
im zapobiec, w szczególności protesty osób fizycznych, osób prawnych lub innych podmiotów.
W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez strony
umowy.
§3
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami, i zasadami współczesnej
wiedzy dotyczącej wykonywanego zadania.
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i
z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich, w tym także z
ruchem pojazdów mechanicznych powstałe w związku z prowadzonymi robotami.
§4
1. Zakończenie wykonywania robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu.
2. Odbiór końcowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy.
3. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze usterek i braków, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć na własny koszt w terminie ustalonym
przez Zamawiającego w protokole odbioru robót.
4. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót.
5. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty ceny umownej za wykonane roboty w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury
potwierdzonej protokołem odbioru.
6. Na fakturze wystawionej za wykonanie usługi wykonawca zobowiązany jest zamieścić następujące dane:
NABYWCA:
Powiat Oleski
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
NIP 576 157 58 40

ODBIORCA/PŁATNIK:
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie
ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno
(Uwaga – numeru NIP Odbiorcy/Płatnika nie należy podawać)

§5
Ustala się następujące kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
- za zwłokę z tytułu nieterminowego oddania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości umownej robót brutto za każdy dzień
zwłoki,
- za zwłokę z tytułu usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, 0,2% wartości brutto robót za każdy
dzień zwłoki od dnia ustalonego w protokole odbioru na ich usunięcie,
- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości umownej robót brutto
- za zwłokę w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 300 zł brutto za każdy dzień
opóźnienia
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości
10% wartości umownej robót brutto
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie. W takim
przypadku postanowienia o karze umownej nie mają zastosowania.
§6
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części zamówienia podwykonawcy według zasad określonych w Ustawie PZP
oraz przepisach kodeksu cywilnego, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty powierzone podwykonawcom.
2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… (nazwa, adres podwykonawcy, zakres czynności)
3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi.
4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady i okresu odpowiedzialności,
aby nie był on mniejszy i krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się przepis art. 6471 Kodeksu cywilnego oraz przepisy art. 143b – 143d
Ustawy PZP.
§7
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: oferta
§8
Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
§9
1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy.
2. W przypadku braku porozumienia, wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
Zamówień Publicznych
§ 11
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

Kontrasygnata
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