Znak sprawy:PZD/B/10/345/DP/ST/2020

UPROJEKT UMOWY
Zawarta w dniu ………………….. r. pomiędzy :
Powiatem Myszkowskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, 42-310 Żarki,
ul. Myszkowska 59,
NIP : 577-197-51-85
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie - Pan Zbigniew Cesarz
a.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NIP: …………………. REGON: …………………………..
.

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

...................................................................................................

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r.
poz.1843), na podstawie złożonej oferty cenowej na: „Wykonanie przeglądów rozszerzonych obiektów mostowych
w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach”
pomiędzy stronami została zawarta umowa o następującej treści:

§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą cenową do: „Wykonania przeglądów
rozszerzonych obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd
Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach”

§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z niniejszą umową, zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, przepisami prawa, a zwłaszcza ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz. U. z
2019 r. poz. 1186) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, oraz przy zachowaniu należytej staranności.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i wymagane prawem uprawnienia do wykonania
przedmiotu umowy.
§3
Strony ustalają, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do dnia: - 30.10.2020 r.
§4
1.Miejscem odbioru protokołów, z przeglądów rozszerzonych, będzie siedziba Zamawiającego tj.: Powiatowy Zarząd Dróg
w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, do którego Wykonawca zobowiązany jest je dostarczyć.

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo –
odbiorczy podpisany przez obie strony umowy. Zamawiający podpisze protokół, o ile zakres usługi zostanie wykonany
zgodnie z niniejszą umową.
3. Protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do wystawienia faktury za wykonanie
przedmiotu umowy.
4. O zauważonych wadach przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę.
5. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady przedmiotu umowy. Wady winny być usunięte w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego, ustalonym w porozumieniu z Wykonawcą, a w przypadku braku współpracy ze strony Wykonawcy
w tym zakresie, w ustalonym jednostronnie przez Zamawiającego terminie.
§5
1.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą złożoną
w zapytaniu ofertowym, w wysokości:
…………………………………... zł /Netto/ (słownie: ………………………………………………………………………………………)
plus podatek VAT …………..% tj: ………………….. zł, ( ……………………………………………………………………….)
Wartość Brutto:……………………….zł, (słownie: …………………………………………………………………………………………..)
2. Wynagrodzenie jest ostateczne i nie podlega podwyższeniu.
3. Podstawą rozliczenia między stronami będzie faktura, którą wystawi Wykonawca na podstawie podpisanego przez obie
strony protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 2.
4. Faktura będzie płatna przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty jego doręczenia Zamawiającemu, przelewem
na konto bankowe podane na fakturze.
5. Faktury przedłożone Zamawiającemu z naruszeniem zasad określonych w pkt. 3 zostaną zwrócone Wykonawcy
z odmową ich realizacji. Ten sam tryb postępowania stosowany będzie w odniesieniu do faktur na prace dodatkowe
i zamienne, bądź na które Wykonawca nie otrzymał zlecenia ich wykonania przez Zamawiającego.
6. Fakturę należy wystawić : Nabywca- Powiat Myszkowski, 42-300 Myszków , ul. Pułaskiego 6 - NIP: 577-19751-85,Odbiorca-Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie ul. Myszkowska 59, 42- 310 Żarki
7. Powiatowy Zarząd Dróg w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość przesyłania drogą elektroniczną
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pomocą platformy: efaktura.gov.pl.
UWAGA: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie stosuje mechanizm podzielonej płatności do faktur wystawionych przez
czynnych podatników podatku od towarów i usług, płatnych bezgotówkowo. (Zgodnie z uchwałą Nr 903/2018 Zarządu
Powiatu w Myszkowie)

§6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych,
w formie kar umownych.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w
wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w usunięciu wad w wysokości 0,20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.
2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w
wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy
pokrycia pozostałej części szkód, na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez
zgody Zamawiającego.
§7
1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach Kodeksu cywilnego w przypadkach określonych
w treści księgi III, tytułu VII, XV oraz w następujących przypadkach:
1)Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
a) w razie opóźnienia rozpoczęcia albo przerwy w realizacji przedmiotu umowy dających podstawę do
uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie będzie realizowany zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia i warunkami umowy, a opóźnienie w rozpoczęciu lub przerwa w realizacji przedmiotu umowy
nastąpiła z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca;
b) w razie realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób sprzeczny z postanowieniami zawartej
umowy oraz w sposób niezgodny z przepisami prawa;
c) w razie stwierdzenia w toku odbioru, wad istotnych nie nadających się do usunięcia, wadą istotną jest
wada uniemożliwiająca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem;
d) w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, nie później niż przed ogłoszeniem upadłości;
e) w razie wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.
2) Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy:
a) w razie zwłoki Zamawiającego w przystąpieniu do czynności odbioru przedmiotu umowy przekraczającej
30 dni.
2. Zamawiający może odstąpić również od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
4. Odstąpienie od umowy następuje w części dotyczącej niewykonanego zakresu umowy.
5. Z prawa odstąpienia od umowy można skorzystać w terminie 1 miesiąca od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie
będące przyczyną odstąpienia.
6. W razie odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki:
a) Wykonawca bezzwłocznie zaprzestanie całej dalszej pracy poza taką pracą, jaka może być polecona przez
Zamawiającego w celu ochrony życia lub własności lub bezpieczeństwa;
b) Wykonawca bezzwłocznie przekaże dokumenty Zamawiającemu, za które Wykonawca otrzymał płatność
zgodnie z umową;
c) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół
inwentaryzacji na dzień odstąpienia.
7. Po odstąpieniu Zamawiający określi wartość wykonanej pracy, która obejmować będzie wynagrodzenie należne
Wykonawcy za wykonane prace, w jakim nie odstąpiono od umowy.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie
nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić
treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian
wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§9
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania
cywilnego oraz inne właściwe przepisy.
2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, strony będą dążyć do polubownego ich
rozstrzygnięcia w ramach postępowania reklamacyjnego, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, mogą skierować
sprawę do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
1. Integralnymi składnikami umowy są następujące dokumenty:
a) Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zamawiającego
b) Formularz cenowy Wykonawcy.
§ 11
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1 wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia publicznego i jednocześnie Wykonawca oświadcza, że na bieżąco będzie wypełniał obowiązki
jw. w związku z realizacją zamówienia publicznego objętego niniejszą umowa.

1rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016), (Dz.Urz.UE.L.Nr127)

§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy ustawy
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145).
2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć na drodze
polubownej w ramach postępowania reklamacyjnego, co w żadnym przypadku nie oznacza zapisu na sąd polubowny.
3. W przypadku, gdy osiągnięcie porozumienia w myśl postanowień ust. 2 nie następuje, wszelkie spory związane z
realizacją Umowy będą rozstrzygane przed właściwym rzeczowo sądem powszechnym dla siedziby Zamawiającego.
§ 13
1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności traktowane jako Siła Wyższa. Przez Siłę Wyższą rozumie się
zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają
lub uniemożliwiają realizację Umowy. Siła wyższa obejmuje niżej wymienione okoliczności:
a) gwałtowne zjawiska klimatyczne o charakterze klęski żywiołowej, w szczególności: powódź, huragan, ruchy górotworu
oraz inne nadzwyczajne ruchy tektoniczne,
b) akty władzy publicznej,
c) zaburzenia życia zbiorowego, w szczególności: wojna, inwazja, bunt, akty terroryzmu, rewolucja, powstanie, przewrót
cywilny lub wojskowy, wojma domowa, zamieszki, rozruchy, niepokoje oraz strajki.
2. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe
wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni, powiadomi drugą Stronę o takich
okolicznościach i ich przyczynie.
3. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 2 miesięcy lub dłużej, Strony mogą w drodze
wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę, bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności
należnych z tytułu wykonanych robót (z uwzględnieniem zapisów pkt 5).
4. Okres występowania następstw Siły Wyższej nie powoduje przesunięcia terminów realizacji usług określonych w
Umowie.
5. Jeśli siła wyższa uniemożliwi realizację przedmiotu umowy, dalsze zadania nie muszą być przekazywane
Zamawiającemu i nie podlegają wynagrodzeniu. W przypadku wykonania jedynie części przedmiotu umowy, rozliczeniu

podlegają jedynie zakończone roboty. Wykonawca przy nadzorze Zamawiającego przed zejściem z terenu budowy
zobowiązany jest do zabezpieczenia tego terenu.
Wykaz zrealizowanych robót zamieszczony zostanie w przygotowanym protokole i w terminie ustalonym w porozumieniu
Stron.
§ 14
1.Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Zamawiającego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

