Zał. Nr 2 do WZ

Umowa Nr DT.26.18.2017
W dniu ……………2017 r. w Hajnówce pomiędzy:
1. Powiatem Hajnowskim , ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP 6030017563, reprezentowanym
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, w imieniu którego
działa:
1. Krystyna Miszczuk - Kierownik
2. Świetłana Karpiuk - Główna Księgowa
zwanym w dalej Zamawiającym,
a firmą ………………………………………...
z siedzibą w ………………przy ul. ……………… reprezentowanym przez:
1. ……………………… - ………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej Stronami, została zawarta umowa o
następującej treści:

§1
W wyniku zamówienia dokonanego w trybie rozpoznania cenowego, przeprowadzonego zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2014 Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce z
dnia 29 kwietnia 2014 r. Regulaminu w sprawie gospodarowania środkami publicznymi o wartości
szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro oraz zmianą tego Regulaminu
Zarządzeniem Nr 3/2016 Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce z dnia 04 stycznia 2016
roku, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienia na: „Wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebudowy drogi powiatowej Nr 1614B
Podrzeczany – Leniewo na długości ok. 630 mb”

§2
1) Zamówienie pn.: „Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebudowy drogi
powiatowej Nr 1614B Podrzeczany – Leniewo na długości ok. 630 mb” obejmuje naniesienie na mapę
zainwentaryzowanego odcinka drogi, wpisanie jej długości oraz powierzchni.
2) Mapy inwentaryzacji geodezyjnej należy wykonać w trzech egzemplarzach.
3) Geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze muszą być zarejestrowane przez Starostwo Powiatowe
w Hajnówce, na podstawie przekazanej dokumentacji, przyjętej do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.
4) Wykonawca w cenę ryczałtową usługi wkalkuluje wszystkie koszty jakie mogą wystąpić w związku
z realizacją zamówienia, w tym dojazd na miejsce wykonania inwentaryzacji, koszt wytworzenia mapy
i jej kopii itp.
5) Inwentaryzację powinno się wykonać z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie oraz przyjąć na siebie obowiązek uzupełnienia opracowania powstałego w
wyniku niesolidnego wykonania mapy.
6) Z przekazania przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru stanowiący
podstawę do zapłaty wynagrodzenia.

§3
1. Termin realizacji zamówienia ustala się nie później niż 15 dni od dnia telefonicznego
powiadomienia Wykonawcy o gotowości drogi do wykonania inwentaryzacji.
2. Z odbioru przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez
zamawiającego i wykonawcę.
3. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianom z przyczyn technicznych tj. zostać wydłużony.

§4
1. Za wykonanie przedmiotu określonego w §2 wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie:
netto: ………………. zł.
słownie: ……………………………………………………………….……. .../100 zł.
podatek VAT 23 %: …………… zł.
słownie: ……………………………………………………………….……. .../100 zł.
brutto: …………….. zł.
słownie: ……………………………………………………………….……. .../100 zł.
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ustalone wg formularza oferty na wykonanie zamówienia, stanowiącej załącznik do
niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.
3. W/w ceny brutto zawierają w sobie należny podatek, koszt wykonania mapy, koszt dojazdu do
miejsca wykonania oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem zamówienia.
4. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez
wykonawcę za dostarczone kruszywo wraz z protokółem odbioru w terminie nie później niż 14 dni
od
otrzymania
faktury,
przelewem
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
Nr
………………………………………………………………………..
5. Faktura musi zawierać następujące dane identyfikacyjne:
- Nabywca: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP 603-001-75-63
- Odbiorca/płatnik oraz adres do korespondencji: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska
41, 17-200 Hajnówka

§5
1.
2.

Uprawnioną osobą do kontaktowania ze strony Zamawiającego będzie: Aleksandra Majewska
(telefon kontaktowy …………………..)
Uprawnioną osobą do kontaktowania ze strony Wykonawcy będzie: ………………………….
(telefon kontaktowy …………………..)

§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od zamawiającego w
wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki, od wartości brutto określonej w § 4 pkt 1 umowy,
niewykonanej w terminie dostawy,
2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zapłaci on
zamawiającemu karę umowną 1 500,00 zł.
3) W przypadku wystąpienia kar po stronie wykonawcy, zamawiający dokona potrącenia
należności za kary z wynagrodzenia wykonawcy określonego w fakturze,
4) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy wykonawca zapłaci zamawiającemu należność
0,5% za każdy dzień opóźnienia od wynagrodzenia brutto określonego w § 4 pkt 1 umowy,
2. W razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W
takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, w
następujących przypadkach:
1)nieterminowego wykonania dostawy
2)niedotrzymania innych postanowień umowy.
4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Kary i należności określone w § 6 podlegają potrąceniu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego przy prowadzonych
przewozach po drogach oraz odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich i ich mienia przy
wykonywaniu dostaw jak też inną jaka może wystąpić podczas realizacji zamówienia – dostaw..

§8
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121).

§9
1. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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2. Wykonawca nie może bez zgody Zmawiającego dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
3. Każda zmiana niniejszej umowy może nastąpić w formie pisemnej za zgodą obu stron pod
rygorem nieważności.
4. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą
korzystne dla zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku:
1) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w chwili zawarcia umowy
2) zmiany danych dotyczących zamawiającego lub wykonawcy
5. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą prowadzić do zwiększenia
wynagrodzenia wykonawcy.

§ 10
Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki
1. Oferta Wykonawcy

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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