
Załącznik nr 2 –umowa
UMOWA

zawarta w dniu …………..……..r. w Pokoju, pomiędzy:
Gminą Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, NIP: 752-13-59-322 reprezentowana przez Barbarę
Zając  –  Wójta  Gminy  Pokój,  zwaną  w  dalszej  części  umowy  „Zamawiającym” przy
kontrasygnacie Marcina Maryjowskiego Skarbnika Gminy Pokój,
a
.................................................…………………………………………………………………….
z  siedzibą  w………………………………………...................................  reprezentowanym  przez:
………………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”.

§1
Przedmiot i zakres zamówienia

1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  zadania  pn.:  remont  cząstkowy  nawierzchni
bitumicznych dróg gminnych na terenie gminy Pokój

1) Część 1 – wykonanie remontu 1 m2 nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno
– asfaltowej drobnoziarnistej na gorąco, polegające na:
-  wycięciu  (wyfrezowaniu)  uszkodzonej  nawierzchni  i  oczyszczeniu  mechanicznym lub
ręcznym miejsca przewidywanej naprawy (ubytku)
- posmarowaniu emulsją bitumiczną krawędzi remontowych nawierzchni,
- wypełnieniu ubytków nawierzchni masą mineralno asfaltową na gorąco o średniej grubości
4 cm oraz zawałowanie walcem ułożonej warstwy,
-  w  przypadku  gdy  ubytek  znajduje  się  w  sąsiedztwie  urządzeń  kanalizacyjnych  lub
wodociągowych  należy  wyregulować  je  do  wysokości  umożliwiającej  spływ  wody
deszczowej,
- uzupełnienie ubytku w nawierzchni po wycięciu (wyfrezowaniu) uszkodzonej nawierzchni
i oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym w ciągu 2 dni. Szacowana wielkość zamówienia
wynosi 300 m2

2) Część 2 -  remont przy użyciu remontera typu PATCHER, usunięcie spękań poprzecznych i
podłużnych, oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń płynnych i cząstek gruntu, oczyszczenie
szczelin sprężonym powietrzem, wypełnienie ubytków mieszanką grysowo – emulsyjną o
odpowiednich  frakcjach  wg  potrzeb  technologicznych,  posypanie  suchym  grysem.
Szacowana wielkość zamówienia wynosi 40 ton.

2. Przedmiot umowy będzie wykonywany w oparciu o pisemne zapotrzebowanie określające zakres
robót i ich lokalizację przekazane na adres Wykonawcy lub drogą elektroniczną na adres e-mail
wskazany przez Wykonawcę.
3. Powinnością Wykonawcy jest informowanie Zamawiającego o miejscu i terminie wykonywania
prac na jeden dzień przed przystąpieniem do ich realizacji.  Wykonanie winno być każdorazowo
potwierdzane przez przedstawiciela Zamawiającego.
4.  Materiały  do  wykonania  zamówienia  zapewnia  Wykonawca.  Użyte  materiały  powinny  być
fabrycznie nowe i posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym
oraz zapewniać sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że w cenie ofertowej skalkulował wszystkie składniki wpływające na
cenę  ostateczną  tj.  Transport  i  praca  sprzętu,  rozładunek  i  załadunek  materiału,  oznakowanie
miejsca wykonywania robót, prace porządkowe.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
realizacji przedmiotu zamówienia.
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§ 2
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z należytą starannością i w sposób umożliwiający jego
prawidłowe użytkowanie.
2.  Wykonawca  ponosi  wszelkie  ryzyko  i  odpowiedzialność  za  szkody  związane  z  realizacją
Umowy. 
3. Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy.
4.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za to,  by stosowane na terenie  budowy wyroby,
urządzenia, sprzęt oraz używane technologie były zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami
oraz normami.
5.  Wykonawca  przedstawia  Zamawiającemu do  zatwierdzenia  wnioski  materiałowe  obejmujące
materiały i urządzenia przewidziane do realizacji zadania przed ich dostarczeniem na teren budowy.
6.  Wykonawca,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  swój  koszt,  podejmie  wszelkie  środki
zapobiegawcze  wymagane  przez  rzetelną  praktykę  budowlaną  oraz  aktualne  okoliczności,  aby
zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem prowadzonych robót i
unikać powodowania tam  jakichkolwiek  zakłóceń  czy  szkód.  Wykonawca  przejmie
odpowiedzialność  materialną  za  wszelkie  skutki  finansowe  z  tytułu  jakichkolwiek  roszczeń
wniesionych przez właścicieli nieruchomości czy sąsiadujących nieruchomości z terenem budowy
w zakresie, w jakim Wykonawca  odpowiada  za  takie  zakłócenia  czy  szkody  lub  na  terenie
prowadzenia robót.
7. Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz przeciwpożarowych. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do urządzenia i utrzymania na własny koszt zaplecza robót oraz do
zabezpieczenia we własnym zakresie i na własny koszt właściwych warunków socjalnych  dla
pracowników. 
9. Wykonawca oświadcza, że zbadał teren budowy i akceptuje panujące na nim warunki.                  
10.  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prawidłową i  bezkolizyjną realizację  robót.
11.  Wykonawca  zobowiązany  jest  informować  Zamawiającego  o  wszelkich  zauważonych
przeszkodach w realizacji robót, w terminach zapewniających realizację robót.
12. Wykonawca utrzyma ruch drogowy w sposób bezpieczny na wszystkich drogach wewnętrznych
i publicznych zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. Wykonawca
jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich nieruchomości przez   cały  okres
trwania robót na własny koszt. 
13. Do obowiązków Wykonawcy należy:
- Przywrócenie terenu przyległego do stanu pierwotnego,
-  Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uporządkowania  terenu  budowy  i
przekazania go Zamawiającemu w ustalonym terminie,
- Wykonawca będzie stosował racjonalne środki, aby nie dopuścić do uszkodzenia dróg oraz sieci,
przez ruch drogowy związany z działalnością Wykonawcy lub przez personel Wykonawcy,
-  Wykonawca  oświadcza,  że  dysponuje  niezbędnym do realizacji  zamówienia  personelem oraz
sprzętem.
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na
terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
                                                                              

§ 3
Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2



2) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, w terminie do 7 dni licząc od dnia
podpisania umowy,

3) Udział przy odbiorach przedmiotu umowy
4) Sporządzenie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 4
Wykonanie umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy:
- część 1  ustala się na dzień: 10.06.2021 r.
- część 2  ustala się na dzień: 10.06.2021 r.

2. Po wykonaniu robót Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość
do ich odbioru.
3. Zamawiający na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 wyznaczy termin odbioru robót
w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia zgłoszenia. 
4.  Za  zakończenie  robót  Strony  uznają  dzień,  w  którym  Wykonawca  pisemnie  poinformował
Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu, jeżeli w wyniku powyższego zawiadomienia zostanie
okonany odbiór  potwierdzony protokołem końcowym odbioru  robót.  Zgłoszenie  o  zakończeniu
robót jest równoznaczne z gotowością do dokonania odbioru.
5. Za datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy uważa się datę wpisaną w protokole
odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad

§ 5

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za przedmiot umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy:

Część  I:  cena  jednostkowa  brutto  w  wysokości:  ……………….…….......  zł  (słownie:
…………………………………………………...  ………………………………….….).  W  cenie
zawiera się podatek VAT według stawki …...%

w wysokości ………………....zł.., (słownie: ……………………………………………………..…).

Część  II:  cena  jednostkowa  brutto  w  wysokości:  ……………….…….......  zł  (słownie:
…………………………………………………...  ………………………………….….).  W  cenie
zawiera się podatek VAT według stawki …...%

w wysokości ………………....zł.., (słownie: ……………………………………………………..…).

Wynagrodzenie ustala się jako iloczyn ceny jednostkowej określonej w § 5 pkt 1 a ilością faktycznie
wykonanych i odebranym protokolarnie robót.

Podstawą do określenia wielkości zrealizowanego zamówienia będzie dokonanie przez Wykonawcę
w obecności przedstawiciela Zamawiającego następujących czynności:
-  Obmiaru  powykonawczego mierzonego w m2 –  dotyczy remontów nawierzchni  bitumicznych
masą mineralno – asfaltową
-  Ważenia  masy  samochodów (remonterów)  przed  przystąpieniem do  remontu  i  po  wykonaniu
remontu wraz ze wskazaniem miejsc remontowanych – dotyczy remontów  przy użyciu remontera
typu PATCHER

2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej i złożonej faktury/
rachunku  wraz  z  protokołem  odbioru  przedmiotu  umowy,  po  dokonaniu  przez  Zamawiającego
końcowego odbioru ilościowego i jakościowego przedmiotu umowy.
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3. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o wystawioną fakturę/rachunek, o
której mowa w ust. 2.

4. Fakturę/ rachunek należy wystawić na Zamawiającego: Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46- 034
Pokój, NIP: 7521359322

5. Płatność za fakturę/rachunek dokonana zostanie przelewem w ciągu 14 dni od daty doręczenia
prawidłowo wystawionego dokumentu na wskazany na fakturze/rachunku nr konta.

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6
Gwarancja i rękojmia za wady

1. Wykonawca udziela gwarancji  na przedmiot umowy.
2. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru wykonanego etapu robót.
3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji i rękojmi usuwać wady i usterki powstałe w

terminie  7 dni od dnia zgłoszenia. 

§ 7
 Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązania określonego w umowie w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanego przedmiotu
umowy za każdy dzień zwłoki w przypadku:

1) niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy,
2) niedotrzymania właściwej jakości przedmiotu umowy,

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  10% wartości  brutto  niewykonanej  części  przedmiotu
zamówienia;
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca wyraża zgodę na
potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego powstałej należności poprzez naliczenie
kar umownych, o których mowa w ust. 1
4.  Wymagalność kary umownej  następuje po upływie terminu na jej  zapłacenie określonego w
wezwaniu do zapłaty. 
5.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  za  wyrządzoną  mu  przez
Wykonawcę szkodę niezależnie od określonych w ust. 1 kar umownych.
6.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy karę  umowną  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy z  przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto niewykonanej części umowy;
7. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stroni Wykonawcy, w terminie
14 dni od dnia zaistnienia następujących okoliczności, stanowiących te przyczyny:

a) niedotrzymania warunków umowy przez Wykonawcę,
b) opóźnienia w realizacji zamówionej dostawy powyżej siedmiu dni.

8. Zamawiający również może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć
w chwili  zawarcia  umowy,  lub  dalsze  wykonanie  umowy może  zagrozić  istotnemu  interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności.

§8
Zmiana postanowień umowy
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1.  Wszelkie  istotne  zmiany  niniejszej  umowy dopuszczalne  są  wyłącznie  w  przypadkach  i  na
warunkach określonych w niniejszym paragrafie umowy oraz pod rygorem nieważności wymagają
formy pisemnej.
2. Dopuszczalne są zmiany niniejszej umowy w następujących przypadkach:

1) Zmiana wynagrodzenia,  gdy nastąpi  zmiana  powszechnie  obowiązujących przepisów
prawa w zakresie mającym wpływ na cenę oferty (np. zmiana stawki podatku VAT).
Cena netto zostaje bez zmian.

2) Zmiana terminu realizacji w przypadku zajścia okoliczności, których strony nie mogły
przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  w  szczególności  w  skutek  wystąpienia  siły
wyższej.

3) W uzasadnionych przypadkach (np. wycofanie z produkcji, brak w obiegu handlowym) .
3. Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy obowiązana jest pisemnie uzasadnić i

udokumentować istnienie przesłanki tej zmiany.

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Strony postanawiają, iż korespondencja kierowana będzie na adres podany w umowie lub
inny, o którym strona została pisemnie powiadomiona.

2.  Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają dla zachowania swej ważności formy
pisemnej.

3. W sprawach nieuregulowanych w treści umowy mają zastosowania przepisy ustawy Kodeks
cywilny.

4. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu postanowień niniejszej umowy strony poddadzą
rozstrzygnięciu  rzeczowo właściwemu  Sądowi  Powszechnemu właściwemu dla  siedziby
Zamawiającego.

5. Integralność niniejszej umowy stanowi oferta wykonawcy.
6. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla

każdej ze stron.

       ZAMAWIAJĄCY                                                                                                     WYKONAWCA
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