UMOWA Nr PZDiT/…/2015 - wzór
na uporządkowanie placu w miejscowości Bełchów
W dniu ………….2015r. w Łowiczu pomiędzy:
Powiatowym Zarządem Dróg i Transportu w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Jana Pawła II
173/175, reprezentowanym przez:
Mirosława Karcza
Dyrektora PZDiT w Łowiczu
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość zamówienia
nie przekracza równowartości kwoty 30.000 euro, została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu, znajdującego się
w miejscowości Bełchów, o powierzchni ok. 3000 m2, poprzez wyprofilowanie podłoża,
spryzmowanie i załadunek kruszywa oraz jego transport do siedziby PZDiT w Łowiczu
przy ul. Jana Pawła II 173/175. Dowieziony materiał kamienny należy spryzmować
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Zamawiający wskazuje, że przewidywana maksymalna ilość kruszywa
przeznaczonego do przewozu wynosi 2200 ton.
3. Maksymalna wartość umowy wynosi brutto ………. zł (słownie: …………….), w tym:
kwota netto ………….. zł, kwota VAT: …………. zł.
4. Cena jednostkowa stanowi kwotę brutto: ….. zł/tonę przewiezionego kruszywa.
5. W przypadku, gdy ilość kruszywa przeznaczonego do przewozu okaże się mniejsza niż
wskazana w opisie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie wykonawcy obliczone będzie
poprzez pomnożenie ilości faktycznie przewiezionego kruszywa przez cenę jednostkową
przewozu za 1 tonę wskazaną w ust. 3. W takim przypadku wykonawca nie może
dochodzić żadnych roszczeń od Zamawiającego.
6. W przypadku, gdy ilość kruszywa przywiezionego zgodnie z umową okaże się większa,
wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone jako iloczyn faktycznie przewiezionej
ilości kruszywa i wskazanej w ust. 3 stawki za 1 tonę przewozu. Na tę okoliczność strony
zawrą stosowny aneks do umowy.
7. Należność za wykonane zamówienie nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej po
dokonanym odbiorze prac, potwierdzonym podpisanym protokołem.
8. Płatność dokonana będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy
podane w wystawionej fakturze w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury.
§2
Strony ustalają okres realizacji przedmiotu zamówienia: ……...2015r. – ……….2015r.
§3
1. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy z ramienia Wykonawcy jest
………………………………...
2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy z ramienia Zamawiającego jest
Krzysztof Zieliński.

1.

§6
Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usługi
objętej niniejszą umową oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa.

2.
3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w materiałach i sprzęcie
spowodowane przez niego przy wykonywaniu robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych
powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej
w czasie wykonywania robót objętych umową.

§7
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
- w wysokości 10% ceny umownej brutto w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność,
- za każdy dzień zwłoki w kompletnej realizacji umowy w wysokości 0,2 % ceny
umownej brutto.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kary umowne:
- w wysokości 10% wartości umownej, w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.
3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających
zastrzeżone kary umowne, jeżeli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody.
§8
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 10
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony rozstrzygać będą
polubownie a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu
przez właściwy Sąd.
§ 11
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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