UMOWA NR …../…/KS/14

WZÓR

W dniu ……….2014r w Poznaniu pomiędzy:
Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 61-623 Poznań, ul. Wilczak 51,
zwanym w treści niniejszej umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:
– Pana Marka Kmiecika
Dyrektora WZDW
a:
Panią/em ………………………………. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą:
……………………….
……………………….
……………………….
……………………….
zwanym w treści niniejszej umowy "WYKONAWCĄ"
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Na podstawie przeprowadzonego i rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego – zgodnie
z Ustawą z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r.poz.907
ze zmianami) - Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:
Wycinka krzewów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 437 Dolsk – Koszkowo od km 5+500
do km 7+000 – 5 390 m2 na terenie działania RDW Kościan w 2014 roku.
na warunkach określonych w postępowaniu przetargowym oraz zgodnie ze złożoną ofertą
i specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które stanowią integralną część umowy.
Wykonawca wykona 100% zamówienia siłami własnymi.
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia,
b) Oferta Wykonawcy złożona w przetargu i przyjęta przez Zamawiającego do realizacji,
c) Tabela Elementów Rozliczeniowych.
§2
Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2014r.
§3
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy :
Razem maksymalną kwotę netto w wysokości ,………….. zł plus podatek VAT 8% …………. zł

tj. brutto ……………. zł
(słownie : ………………………………………………………. …/100 zł).
Ceny pozostają niezmienne w czasie trwania umowy.

§4
1. Rozliczenie finansowe za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 nastąpi po wykonaniu usługi
potwierdzonej protokołem odbioru, na podstawie wystawionej faktury VAT.
2. Fakturę należy wystawić na adres: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich , 61-623 Poznań,
ul. Wilczak 51 i dostarczyć do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kościanie , ul. Gostyńska 38.
3. Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie
do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT – NIP ………………………..
5. Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego NIP 972-09-14-891.
§5
Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy przejmie odpowiedzialność za wszelkie
szkody wywołane działaniem i zaniechaniem przy wykonywaniu zadań objętych niniejsza umową
w stosunku do osób trzecich i Zamawiającego.
2. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający może
odmówić odbioru, wyznaczając zarazem Wykonawcy termin ich usunięcia.
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym
kosztów. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego.
1.

§6
Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązań umowy, w formie kar
umownych, które naliczy Zamawiający w następujących wypadkach:
a). Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,
o której mowa w § 3 ust.1 Umowy za każdy dzień opóźnienia w terminie jego wykonania.
b). Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, za każdy dzień
opóźnienia od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.
c). Za odstąpienie od realizacji przedmiotu z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości
20% wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 3 ust.1 umowy.
2. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od
Wykonawcy pokrycia pozostałej części szkód, na zasadach ogólnych.
3. 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 z
tytułu wykonania części umowy.
1.

§7
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane
wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy
ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
oferenta, chyba że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§8
W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, strony będą dążyć do
polubownego ich rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, mogą skierować
sprawę do sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej sprawie maja zastosowanie przepisy Prawo
zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiąco egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiający, a 1 otrzymuje Wykonawca.
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