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Umowa
Świadczenia usług bieżącej naprawy nawierzchni bitumicznej ulic oraz dróg w
latach 2019 – 2020 na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
Malborku Sp. z o. o.
Zawarta w dniu dd-mm-2018 r. w Malborku pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o.o.
ul. Chrobrego 31
82-200 Malbork
NIP:579-000-74-23, REGON: 170423651
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
 Krystynę Babirecką - Prezesa Zarządu
a:
Nazwa firmy
NIP: , Regon:
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
 imię i nazwisko, stanowisko
Przedmiotem umowy są roboty budowlane wykonywane w warunkach zamówienia
sektorowego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.

§ 1.
Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego
postępowania w oparciu o REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH
PODPROGOWYCH, dotyczącego wykonywania w latach 2019-2020 robót budowlanych,
polegających na naprawie nawierzchni ulic oraz dróg, zgodnie z formularzem ofertowym
w miejscach, w których zostały usunięte awarie wodno-kanalizacyjnych w obszarze
działania PWiK w Malborku Sp. z o.o., na terenie miasta Malborka, oraz miejscowości:
Nowa Wieś, Grobelno gm. Malbork, Królewo, Krasnołęka gm. Stare Pole, w ramach której
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót polegających na:
a) naprawie nawierzchni ulic miejskich oraz dróg powiatowych, poprzez ułożenie
masy bitumicznej na gorąco, (mieszanka mineralno- bitumiczna wytworzona
zgodnie z PN-S-96025, ułożona na gorąco w dwóch warstwach o grubości 4cm
każda),
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b) naprawie nawierzchni dróg wojewódzkich, poprzez ułożenie masy bitumicznej
na gorąco, (mieszanka mineralno – bitumiczna wytworzona zgodnie z
PN-S-96025),
c) naprawie nawierzchni dróg krajowych, poprzez odtworzenie profilu drogi
(wykonanie podsypki z mieszanki żwirowo – piaskowej wraz z ułożeniem warstwy
odsączającej oraz warstwy z tłucznia grubości 0,25 m), ułożenie masy bitumicznej
na gorąco, (mieszanka mineralno – bitumiczna wytworzona zgodnie z PN-S-96025).
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§ 2.
Ustala się terminy wykonania przedmiotu umowy od dnia 01-01-2019 r. do dnia
31-12-2020 r.
Roboty objęte niniejszą umową Wykonawca wykona na pisemne zlecenie
Zamawiającego ze wskazaniem miejsca wraz z obmiarem robót. Zlecenie jest
równoznaczne z przekazaniem placu budowy.
Strony ustalają 3 dniowy termin na wykonanie robót polegających na naprawie
nawierzchni dróg miejskich oraz powiatowych, zgodnie z § 1 pkt. a. Termin ten może
ulec przedłużeniu na wniosek Wykonawcy umotywowany szczególnymi warunkami
atmosferycznymi lub innymi uniemożliwiającymi ułożenie masy bitumicznej.
Strony ustalają 24 godzinny termin na wykonanie robót polegających na naprawie
nawierzchni dróg wojewódzkich oraz krajowych, zgodnie z § 1 pkt. b i c. Termin ten
może ulec przedłużeniu na wniosek Wykonawcy umotywowany szczególnymi
warunkami atmosferycznymi lub innymi uniemożliwiającymi ułożenie masy
bitumicznej.
Odbiór wykonanych prac nastąpi po wezwaniu Zamawiającego przez Wykonawcę z
zachowaniem terminu o którym stanowi pkt. 3 i 4 powyższego paragrafu.
§ 3.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z ustalonym przez
Zamawiającego zakresem robót, obowiązującymi przepisami technicznobudowlanymi, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty, materiały przeznaczone do realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za wykonanie i bezpieczeństwo
wszystkich czynności na terenie budowy i w rejonie oddziaływania robót oraz za
zastosowane technologie, w tym ewentualne szkody w mieniu osób trzecich.
Wykonawca oświadcza, iż są mu znane warunki terenowe wykonania przedmiotu
umowy.
Wykonawca oświadcza, iż zawodowo trudni się wykonawstwem robót objętych
niniejszą umową i posiada niezbędną wiedzę techniczną, doświadczenie do
wykonania naprawy nawierzchni bitumicznej ulic oraz dróg masą bitumiczną układaną
na gorąco.
§ 4.
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zapisem §1, strony ustaliły
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
 pkt. a 0,00 zł/m2 brutto,
 pkt. b 0,00 zł/m2 brutto,
 pkt. c 0,00 zł/m2 brutto.
2. Za wykonane roboty Wykonawca obciąża Zamawiającego w cyklach miesięcznych
wystawiając fakturę za okres rozliczeniowy (miesięczny).
3. Zapłata umówionego wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym w terminie do 14
dni od daty otrzymania faktury.
4. Ostateczna wartość zamówienia jest wynikiem obmiaru powierzchni naprawionej i
wartości ustalonej w § 4 pkt 1.
5. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego robót.
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§ 5.
Wykonawca udziela Zamawiającemu na roboty objęte umową 2- letniej gwarancji,
licząc od daty odbioru końcowego robót.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie dokonać napraw
usterek w naprawionej nawierzchni bitumicznej.
Usunięcie usterek winno nastąpić w terminie 3 dni od daty powiadomienia o usterce.
Powiadomienie o usterkach następuje drogą telefoniczną, faksem lub pocztą na
numery tel.: X lub faxu: X, lub adres e-mail: X
Wykonawca jest zobowiązany do każdo razowego poinformowania (w okresie
gwarancji) o zmianie numeru telefonu, lub adresu e-mail pod rygorem uznania za
skuteczne doręczenia zawiadomienia o wadach na numery telefonu i adres e-mail
podany w pkt. 4.

§ 6.
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania są kary umowne należne
stronom w następujących przypadkach:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% za każdy dzień
zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień
zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego,
d) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 10% wynagrodzenia umownego,
2. W przypadku, gdy kwota kary umownej nie pokryje szkody, każdej ze stron służy
prawo do wystąpienia z roszczeniem o zapłatę odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
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§ 7.
Zmiana treści umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.
§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego
§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

………………….

………………….
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