UMOWA NR …
zawarta
dnia
…
pomiędzy
Zarządem
Dróg
Miejskich
w
Przemyślu
z
siedzibą
w Przemyślu przy ulicy Wybickiego 1, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Jacka Cieleckiego
Dyrektora
a
..
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2018 r. poz. 1986. ze zm.), rozstrzygniętego w dniu …
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

1.

Przedmiotem zamówienia jest oznakowanie poziome ulic na terenie miasta Przemyśla w 2019
roku. Szczegółowy zakres robót zawiera kosztorys ofertowy i specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą
starannością, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
(SST), zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz obowiązującymi
przepisami prawa.
§2
TERMIN REALIZACJI

1.

2.

3.

Termin wykonania robót ustala się następująco:
Etap I - do …. od przekazania terenu robót
Etap II – od 15.08.2019 r. do 31.08.2019 r.
Terminy wykonania robót określone w ust. 1 mogą ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż
o czas trwania niżej podanych okoliczności:
a. niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót
zgodnie ze STWiORB,
b. wstrzymania robót przez Zamawiającego, z przyczyn nie wynikających
z winy Wykonawcy.
Termin rozpoczęcia Etapu 1 – do 3 dni od terminu przekazania placu robót. O terminie
przekazania placu robót Zamawiający powiadomi Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem.
§3

1.
2.

3.

4.

WYNAGRODZENIE
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.
Wysokość wynagrodzenia ustalona w oparciu o stałe ceny jednostkowe zawarte
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy wynosi: .. zł (słownie: ..), w tym wynagrodzenie netto w
wysokości .. zł (słownie: ..) oraz podatek od towarów i usług (VAT) według stawki … % w
wysokości : .. zł (słownie: ..), z zastrzeżeniem ust. 3 i 4
Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie obliczona
w oparciu o ceny jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robót wynikających
z dokonanych obmiarów powykonawczych i nie przekroczy kwoty, o której mowa w ust. 2.
W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie
stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.
§4

1.
2.
3.

ROZLICZENIE ROBÓT
Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT
wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót.
Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni licząc od daty ich otrzymania przez Zamawiającego
wraz z dokumentami uzasadniającymi ich wystawienie.
Dane do faktury Nabywca: Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 37-700 Przemyśl,
NIP: 795-231-95-92, Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1,
37-700 Przemyśl
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§5
GWARANCJA
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okres gwarancji
wynosi 6 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
§6
1.

2.

Wykonawca zobowiązany jest być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia w
kwocie nie mniejszej niż 100.000,00 zł przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca przedłoży polisę OC do wglądu Zamawiającemu na jego żądanie.
§7
PODWYKONAWCY

1.

Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy udziale Podwykonawców, zawierając
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
3. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od
sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie do
7 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń uważa się za
akceptację projektu umowy lub jego zmiany.
4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z
oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również
zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia jej wprowadzenia.
5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności
a. zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą
wykonania robót objętych umową,
b. kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie może być wyższa niż wartość tego zakresu
robót wynikająca z oferty Wykonawcy.
c. termin wykonania robót objętych umową musi być zgodny z harmonogramem
robót Wykonawcy,
d. termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
przewidziany w umowie o Podwykonawstwo , nie może być dłuższy niż 30 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest
przedstawić Zamawiającemu zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, których
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
7. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w
ust. 5 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo.
8. Zamawiający w terminie, o którym mowa w ust.3 zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo (ust.3), której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku gdy umowa
nie spełnia wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jeśli
Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na
zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest
przedstawić Zamawiającemu zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, których
przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości
mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie 7 dni od
dnia ich zawarcia .
10. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji
dotyczących Podwykonawców.
§8
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego należy :
•
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,
•
dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających i odbioru końcowego,
•
zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
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§9
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
budowlanych (SST),
2. Prowadzenie robót w taki sposób, aby nie powodować zagrożenia w ruchu drogowym,
3. oznakowanie robót zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów,
4. Przedłożenie Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu robót w terminie do 3 dni od
przekazania terenu robót, prowadzenie robót zgodnie z jego zapisami
oraz przedkładanie
skorygowanego harmonogramu
gdy poprzedni harmonogram
stanie się niespójny
z
faktycznym postępem prac lub zobowiązaniami Wykonawcy ,
5. Realizacja zaleceń wpisanych do dziennika robót,
6. Informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość
robót lub termin zakończenia robót,
7. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i
wypadkach,
8. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót, uzyskanie wymaganych
prawem uzgodnień i przedłożenie Zamawiającemu zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
przed rozpoczęciem robót.
9. Wykonanie pomiarów powierzchniowego współczynnika odblasku reflektometrem w obecności
przedstawiciela zamawiającego.
Brak pozytywnych wyników pomiarów przeprowadzonych jak wyżej skutkuje nieodebraniem
robót.
§ 10
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
1.
2.

Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego : ………..
Wykonawca ustanawia kierownika robót : …………………………………
§ 11

1.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy operatorów sprzętu do wykonania
oznakowania dróg.

Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców – wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w
każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności jak wyżej.

2.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przedmiot umowy.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3.

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym
nie
krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłoży wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust 1 czynności:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
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i/lub
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
i/lub
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
i/lub
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4.

Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

5.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 12
KARY UMOWNE

1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za opóźnienie w wykonaniu robót w wysokości 1.000,00 zł, za każdy dzień opóźnienia,
b. za opóźnienie w rozpoczęciu robót zgodnie z § 2 ust. 3 w wysokości 1.000,00 zł, za każdy
dzień opóźnienia,
c. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokości 1.000,00 zł, za każdy dzień opóźnienia , liczony od upływu terminu
wyznaczonego na usunięcie wad,
d. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłużej
niż 5 dni w wysokości 1.000,00 zł, za każdy dzień przerwy,
e. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 umowy.
f.
z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki
przypadek
g. z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za
każdy taki przypadek
h. z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek
i.
z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
1.000,00 zł za każdy taki przypadek
j.
za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób, wykonujących czynności wskazane w § 11
ust. 1 umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy (w
tym również niezłożenie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów o
których mowa w § 6 ust. 3 umowy) – w wysokości 1.000,00 zł za każdą osobę w każdym
miesiącu, w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu. Kara może być nakładana
wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby, jednak nałożona może być wyłącznie
jednokrotnie w każdym miesiącu kalendarzowym w stosunku do tej samej osoby

2.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.
2 umowy, z wyjątkiem przypadku opisanego w § 13 ust. c
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

3.
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§ 13
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a. Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 2 ust. 3,
b. Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, i nie kontynuuje robót pomimo wezwania
Zamawiającego przekazanego na piśmie.
c. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
d. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z dokumentacja projektową, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową
§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

2.
3.

4.

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo
i miejscowo dla Zamawiającego.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych , Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
budowlane.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. otrzymuje
Wykonawca, 2 egz. otrzymuje Zamawiający.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

