
załącznik nr 7 do siwz 
Wzór umowy 

UMOWA NR ………………………. 

 

zawarta w dniu ............................... 2020 r. w Drawsku Pomorskim, pomiędzy  Gminą Drawsko 
Pomorskie działającą przez Krzysztofa Czerwińskiego – Burmistrza Drawska Pomorskiego,  

ul. Gen W. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie,  
zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

………………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

na wyłonienie wykonawcy na „Remonty nawierzchni bitumicznych dróg i ulic zarządzanych przez 
Burmistrza Drawska Pomorskiego”, została zawarta umowa o następującej treści. 

 

 
§ 1  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych – wypełnienie ubytków  

w nawierzchniach bitumicznych dróg, ulic i placów stanowiących własność gminy oraz nakładek 
remontowych, na terenie miasta i gminy Drawsko Pomorskie z podziałem na 2 części: 

1) Część Nr 1:   
a) ubytki o głębokości powyżej 5 cm - mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco  

z obcięciem krawędzi i posmarowaniem łat emulsją (typ remontu A) – 10,0 m2;  
b) nakładki remontowe (typ remontu B) z masy mineralno-asfaltowej na gorąco st.II z 

nacięciem, sfrezowaniem, posmarowaniem emulsją  i włączeniem się w starą nawierzchnię 

- szacowana wielkość : 
 nakładki o powierzchni powyżej 100 m2 – 1.500,0 m2;  

 nakładki o powierzchni od 10 do 100 m2 – 100,0 m2.  

2) Część Nr 2:  rakowiny, spękania i wyboje o głębokości od 1,5 cm do 5 cm – remont 

grysami bazaltowymi i emulsją asfaltową (typ remontu C) –  1.000,00 m2; 
 [treść paragrafu zostanie zmodyfikowana w zależności od części, na którą wykonawca został 
wybrany] 
2. Sposób wykonania robót ma być zgodny ze specyfikacją techniczną stanowiącą integralną część 

niniejszej umowy.  

3. Materiały do wykonania zamówienia zapewnia Wykonawca. 
4. Remonty będą Wykonywane sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

5. W zależności od potrzeb Zamawiający w ciągu roku powiadomi Wykonawcę o konieczności 

wykonania remontów na piśmie lub telefonicznie z wyszczególnieniem ich lokalizacji i zakresu,  
a Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania tych robót 

1) w przypadku nakładek remontowych - nie później niż w ciągu 3 dni od powiadomienia; 
2) w przypadku remontów cząstkowych – nie później niż 1 dzień po zgłoszeniu; 

3) w przypadku ubytków zagrażających bezpieczeństwu ruchu – w ciągu 3 godzin od 
powiadomienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na swój koszt oznakowanie i zabezpieczenie miejsca 

prowadzenia robót oraz innych niebezpiecznych miejsc. Po zakończeniu robót Wykonawca 
uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego wykonania 

robót. 
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§ 2  

1. Zamawiający wymaga, aby roboty remontowe w części dotyczącej ubytków i uszkodzeń 
istniejących w dniu zawarcia umowy wykonane zostały do dnia 15 czerwca 2020 r. a pozostałe 

sukcesywnie wg potrzeb i wskazań Zamawiającego do 15 grudnia 2020 r. 
2. Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji z tytułu wad fizycznych na okres  ……………….. 

miesięcy od dnia odbioru wykonania robót w poszczególnych ulicach/drogach. [w zależności od 
oferty Wykonawcy] 

3. W przypadku stwierdzenia usterek w okresie gwarancyjnym, Wykonawca usunie je na własny koszt 

w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia. 
 

 
§ 3  

[treść paragrafu zostanie zmodyfikowana w zależności od części, na którą Wykonawca został wybrany] 
1. Za wykonane roboty Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  

1) remont cząstkowy ubytku do 5 cm głębokości, wykonany emulsją i grysami bazaltowymi, cena 
za 1 kg wbudowanej mieszanki …….. zł netto i …… zł brutto, 

2) remont cząstkowy masą mineralno – asfaltową na gorąco st. II 
- remont ubytku powyżej 5 cm z obcięciem krawędzi i posmarowaniem łat emulsją -  … zł/Mg 

netto i …zł/Mg brutto; 
      4) wykonanie nakładek remontowych z masy mineralno-asfaltowej na gorąco st. II z nacięciem, 

          sfrezowaniem i włączeniem się w starą nawierzchnię: 

           a) nakładki o powierzchni od 10 do 100 m2 - … zł/Mg netto (zł/Mg brutto); 
           b) nakładki o powierzchni powyżej 100 m2 - … zł/Mg netto (zł/Mg brutto). 

2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy nie może przekroczyć 
kwoty: [poniższy zapis zostanie zmodyfikowane, w zależności od części, na którą zawierana jest 
umowa] 
1) dla Część nr 1 -  kwoty 120.000,00 złotych brutto; 
2) dla Część nr 2 -  kwoty 40.000,00 złotych brutto;  

 
3. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr 

………………………………, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy należy do Wykonawcy i został 

do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 

5. Rozliczenie płatności za wystawione faktury będzie następowało na zasadzie podzielonej płatności 

tzw. „split payment”. 

6. Wszelkie koszty związane z realizacją usługi opisanej w § 1 wliczone są w cenę wykonania usługi.  

7. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie następować fakturami przejściowymi za wykonanie  prac  

w poszczególnych ulicach/drogach. 

8. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od daty 

doręczenia faktury wystawionej po sporządzeniu protokołu odbioru robót wraz z wymaganymi 

atestami, certyfikatami, itp.  

9. Cesja wierzytelności jest możliwa jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem 

nieważności. 

 
 

§4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

w wysokości 5.000,00 złotych, 
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2) za nieterminowe wykonanie robót w stosunku do terminu ustalonego przez strony na 

wykonanie robót w poszczególnych ulicach/drogach w wysokości 200,00 złotych  za 
każdy dzień opóźnienia,   

3) za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w 
wysokości 200,00 złotych za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na 

usunięcie usterek,  
2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5.000,00 złotych, za wyjątkiem odstąpienia od 

umowy na podstawie art. 145 ustawy Pzp. 
   

   § 5 
Wszelkie zmiany wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

 
§  6 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

1) w razie wystąpienia 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, 
2) w razie złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
4) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

2. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane 

Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia. 

 

§ 7 

1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy zostaną poddane rozstrzygnięciu 

przez właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego sąd powszechny. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i innych przepisów. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 
         ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 

 
 

 

 
 

 
 

 


