Wzór umowy
UMOWA nr GDDKiA……….
Zawarta w dniu ………………. w Bydgoszczy,
pomiędzy:
Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad
w imieniu którego działają na podstawie pełnomocnictwa:
1. ………………………………….

- ……………………………………………………………………

2. ………………………………….

- ……………………………………………………………………

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Bydgoszczy,
ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, NIP: 554-22-52-485, REGON 017511575-00036,
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”.
została zawarta Umowa następującej treści:
§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:
„Zabezpieczenie uszkodzonych dylatacji blokowych na wiadukcie drogowym
nad linią kolejową w ciągu drogi ekspresowej S-10 w km 2+194 (południowa
obwodnica Torunia) poprzez rozbiórkę urządzenia i wypełnienie szczeliny
materiałem jak dla dylatacji bitumicznych” (szczegółowo określonym w kosztorysie
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 2).
§2
1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.
2.

Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.: Dz. U.
z 2014 r., poz. 883 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w SST.

3. Materiały z rozbiórki, stanowią własność Wykonawcy i należy je zagospodarować
zgodnie z ustawa o odpadach.
§3
1. Termin zakończenia robót będących przedmiotem Umowy:
podpisania umowy.

60 dni od daty

§4
1.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają
zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto: ……………………… PLN
słownie: ………………………………………………………………
plus 23 % podatek VAT : ………………… PLN
słownie : ……………………………………………………………………………………
co łącznie stanowi kwotę brutto: ………………… PLN
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słownie: …………………………………………………………..
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kosztorys
ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.
§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 niniejszej Umowy nastąpi na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru
ostatecznego przedmiotu Umowy.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust.1 stanowić będzie iloczyn
ilości wykonanych i odebranych robót i cen jednostkowych podanych w ofercie.
3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej
otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.
§6
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót
polecić dokonywania takich zmian, jakie będą uznane za niezbędne dla wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych
poleceń, w szczególności:
1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót,
2) pominąć jakieś roboty,
3) wykonać roboty nieprzewidziane.
2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze
umowy, ale skutki tych zmian stanowią podstawę do zmiany na wniosek Wykonawcy
– terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 3 oraz zmiany wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniami § 4.
3. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian, jakości i ilości robót bez pisemnego
polecenia Zamawiającego lub jego należycie umocowanego Pełnomocnika.
§7
1. Przedstawicielem Zamawiającego jest: ……………………………….
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest ……………………………………..
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub
odbiorze w okresie gwarancji z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości
0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej Umowy za
każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie
wad zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy,
3) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w
wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
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Umowy. Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o
których mowa w § 13 ust. 1 niniejszej umowy,
2) za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy – Zamawiający zapłaci
Wykonawcy odsetki ustawowe.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.
§9
1. Wszystkie roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.
§ 10
1. Wykonawca wyznacza Kierownika robót w osobie: ………………..
2. Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego
w ustawie Prawo budowlane.
§ 11
1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy i
osiągnięciu gotowości do odbioru nie później niż 5 dni roboczych od zakończenia tych
robót. Zamawiający dokona odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy w ciągu 20 dni
roboczych od daty otrzymania tegoż zawiadomienia.
2. Z czynności odbioru ostatecznego i odbioru przed upływem okresu gwarancji będzie
spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz
terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
§ 12
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot Umowy na
36 miesięcy w zakresie deformacji i/lub ubytków materiału dylatacji.

okres

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się:
1) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy,
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany,
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym
w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
4. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 14 dni
od daty otrzymania powiadomienia. W przypadku nie przystąpienia do usunięcia wad w
określonym wyżej terminie, Zamawiający może usunąć wady sam, bądź zlecić ich
usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy
§ 13
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 7 dni od
powzięcia wiadomości jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy wykonuje
podmiot inny niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie oraz w przypadku
niewłaściwego wykonywania Umowy, w szczególności zwłoki w rozpoczęciu realizacji
Umowy powyżej 14 dni oraz przerwy w realizacji Umowy lub zwłoki w wykonaniu w
tym samym wymiarze.
2. Nadto Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na zasadach określonych w Prawie
Zamówień Publicznych .
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3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od Umowy
lub przerwanie robót,
2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które
nie mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót nie
objętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy, nastąpiło z przyczyn
niezależnych od niego
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy,
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,
4) W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt.3), Wykonawca
przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji
robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na
dzień odstąpienia, protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie
podstawę wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
5) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, usunie z
terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.
4. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do:
1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania
oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia
odstąpienia, w terminie określonym § 5 ust. 3 niniejszej Umowy,
2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez
Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy, określonych w ust. 3 pkt 2), w
terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte,
3) przejęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 7 dni od daty
odstąpienia od Umowy.
§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się ogólnie, w tym przepisy kodeksu
cywilnego i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego w
Bydgoszczy.
§ 15
1.

Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec
Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie
istotne naruszenie postanowień Umowy.
§ 16

1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla
Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.
2. Umowa niniejsza zawiera 5 ponumerowanych stron.
§ 17
Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
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1.
2.

Oferta Wykonawcy
Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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