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Załącznik nr 2 

PROJEKT UMOWY nr 272.3.2018 
NA WYKONANIE ROBÓT DROGOWYCH 

 
zawarta w dniu ………… … roku w Urzędzie Gminy i Miasta Wyszogród pomiędzy: 
1. Gminą i Miastem Wyszogród ul. Rębowska 37, 09-450 Wyszogród, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Jana Boszko 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta Wyszogród Barbary Kopaoskiej 

a 

2. …………………………………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………… 

o treści następującej: 

§ 1 

W wyniku zapytania ofertowego z dnia 24.01.2018r. Zamawiający powierza do wykonania zadanie 
publiczne pod nazwą: 

1. „Modernizacja drogi gminnej, wewnętrznej w miejscowości Drwały” - a Wykonawca 
przyjmuje je do realizacji i zobowiązuje się do wykonania go w terminie określonym w 
przedmiotowej umowie. 

§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej, wewnętrznej o długości: 
1200mb, w miejscowości Drwały, gm. Wyszogród, położonej na działkach oznaczonych w 
ewidencji gruntów numerami: 72 i 75 obręb geodezyjny 0004 Drwały. Szczegółowy zakres 
robót objętych niniejszą umową: 

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na powierzchni 
ok. 4800 m2; 

- wykonanie nawierzchni żwirowej na powierzchni ok. 4335 m2 – grubośd warstwy po 
zagęszczeniu 10cm; 

- stabilizacja mechaniczna walcem drogowym na całej długości i szerokości drogi. 

2. Materiały do wykonania prac zabezpiecza Wykonawca. Materiał przeznaczony do 
wbudowania – żwir drogowy o frakcji od 0,16 do 0,31 mm z domieszką iłu i pisaku 
odpowiadający wszelkim normom technicznym. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za zrealizowany zakres robót, uwzględniające 
wszystkie składniki określone w niniejszej umowie, ustalone zostało na kwotę netto – …… zł, 

 słownie złotych: …………………………….. 00/100 PLN, po doliczeniu 23% podatku VAT – ……. zł 
brutto, słownie złotych: …………………………….. 00/100 PLN. Wynagrodzenie jest stałe 
i niezmienne do kooca prowadzenia prac. 
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§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonad zakres robót określony niniejszą umową w terminie od 
dnia podpisania niniejszej Umowy najpóźniej do dnia 30.06.2018r. 

2. Opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu 
określonego w § 6 pkt. 1 umowy może spowodowad - na wniosek Wykonawcy - przesunięcie 
terminu zakooczenia przedmiotu umowy o taką samą ilośd dni. 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi, normami paostwowymi i branżowymi, prawem budowlanym i sztuką 
inżynierską. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest: 

………………………………………………………………………….. 

3. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest: 
Artur Kaźmierczak – Kierownik Referatu Infrastruktury, Inwestycji, Spraw Komunalnych oraz 
Planowania i Ochrony Środowiska 

§ 6 

Obowiązki stron: 

1. Zamawiający w terminie do dnia 30.04.2018 r. przekaże wykonawcy plac budowy wraz ze 
szczegółowymi informacjami na temat jego uzbrojenia. 

2. Wykonawca: 
- zabezpieczy budowę przed kradzieżą i innymi ujemnymi oddziaływaniami przejmując skutki 

finansowe z tego tytułu, 
- zabezpieczy pod względem bhp miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania 

materiałów, 
- dokona urządzenia placu budowy we własnym zakresie i na własny koszt, 
- odpowiednio oznakuje budowę. 

 

§ 7 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1, płatne będzie w terminie 30 dni od daty 
otrzymania danej faktury, przelewem na konto Wykonawcy. 

§ 8 

1. Zamawiający wyznaczy datę i rozpoznanie czynności odbioru koocowego robót stanowiących 
przedmiot umowy, po zawiadomieniu go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do 
odbioru – powiadomienie może mied formę ustną. 

2. W odbiorze uczestniczyd będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 
3. Obowiązek zawiadomienia uczestników odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania 

ciąży na Zamawiającym. 
4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru: 
- kosztorys powykonawczy określający ilośd i zakres wykonanych prac oraz rodzaj materiału. 

5. Protokół odbioru sporządzi Zamawiający i doręczy Wykonawcy w dniu odbioru. 
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§ 9 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego, za wady zmniejszające wartośd 
lub użytecznośd wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony 
w umowie. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu 
umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po 
odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

3. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi, istnienia wad nie 
nadających do usunięcia Zamawiający może: 

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem - obniżyd wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej i technicznej, 

b) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem - żądad wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo 
domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia. 

4. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomid Wykonawcę na piśmie w terminie 
7 dni od daty jej ujawnienia. 

5. Istnienie wady powinno byd stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających 
na celu jej stwierdzenia Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed 
dokonaniem oględzin, chyba że strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na 
usunięcie wad. 

6. Usunięcie wad powinno byd stwierdzone protokolarnie. 

7. Wykonawca nie może odmówid usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokośd 
związanych z tym kosztów. 

8. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 24 miesięcy, licząc od 
daty bezusterkowego odbioru koocowego przedmiotu umowy. 

9. Bieg terminu rękojmi, rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakooczenia przez 
Zamawiającego czynności odbiorowych przedmiotu umowy lub jego części stanowiącej 
przedmiot odbioru. 

10. Zamawiający może dochodzid roszczeo z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminów 
rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. W tym wypadku roszczenia 
Zamawiającego wygasają w ciągu roku. 

11. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszystkich roszczeo 
wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie 
obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

12. Tytułem zabezpieczenia rękojmi Wykonawca, najpóźniej w terminie 7 dni od daty odbioru 
koocowego robót wpłaci na konto Zamawiającego kwotę stanowiącą 3% wartości niniejszej 
Umowy w wysokości: ………….. zł. 

13. Dopuszcza się możliwośd pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę rękojmi, o 
której mowa w § 9 pkt. 12 za obustronnym porozumieniem. 

14. Kwota, o której mowa w § 9 pkt. 12 podlegad będzie zwrotowi na konto Wykonawcy po 
upływie terminu rękojmi. 

§ 10 

W razie zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowieo niniejszej umowy, strona, 
która popadła w zwłokę, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego za każdy dzieo zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 
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§ 11 

1. W sprawach nie uregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowieo niniejszej umowy będą rozstrzygane 
przez właściwy sąd powszechny. 

3. Wszelkie zmiany postanowieo umownych mogą byd dokonywane wyłącznie w drodze 
pisemnej (aneksem). 

4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, dokonad przelewu wierzytelności na rzecz 
osoby trzeciej. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 
i jeden dla Wykonawcy. 
 
 

Zamawiający:      Wykonawca: 
 
 
 
 
 
 ……………………………..     …………………………….. 
   
 
 

Kontrasygnata: 
 
 
 
 
 
……………………………..  

 
 
 
Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy z dnia: ……… 
 


