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UMOWA  nr   .........../2006 
 
 
W dniu  ......10.2006 r. w Kłobucku  pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Kłobucku         
ul. Zamkowa 19 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
1.Tadeusza Pułkę    - Dyrektora 
 
a  ................................................................................................................................................,     
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym  przez: 
 
1. .......................     - ....................... 
 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 
 § 1  
1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie polegające na: 
   wykonaniu remontu nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 492 w m. Łobodno, ul. 

Brzeźnicka. 
 
2.Podstawę zawarcia umowy stanowi art. 39 oraz 40, ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r 

–Pzp /Dz. U. Z 2004 r. nr 19 poz. 177 – z póŜn. zm./. 
 
3.Szczegółowy    zakres    robót    określony    został   w    kosztorysie    ofertowym, 

stanowiącym załącznik  do   oferty   przetargowej. 
 
 

§ 2 
1.Strony ustaliły terminy realizacji zadania: 
   - rozpoczęcie  -   .....10.2006 r. 
   - zakończenie -  30.11.2006 r. 
 
2.Termin  rozpoczęcia i zakończenia robót moŜe być zmieniony wyłącznie za zgodą obu 

stron.     
 
 

§ 3 
1.Wykonawca zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  zgodnie  z  zasadami        

współczesnej wiedzy technicznej. 
 
2.Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  bezpieczeństwo  robót, mienia  i osób    

postronnych oraz porządek na budowie. 
 
3.Zakończenie wykonania robót Wykonawca  zgłasza  na  piśmie   Zamawiającemu. 

Zamawiający     zobowiązuje  się  przystąpić  do  odbioru   końcowego wykonanych   robót 
w ciągu 7 dni od  daty  zgłoszenia  ich  zakończenia. Zamawiający dokonuje   odbioru            
z udziałem Wykonawcy. Na okoliczność odbioru robót Zamawiający sporządza  protokół  
odbioru, który podpisują obie  strony   umowy. 
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4.Na  roboty  będące  przedmiotem  niniejszej  umowy  ustala  się  okres  gwarancji,    który 
wynosi  36 miesięcy. 

 
§ 4 

1.Zamawiający powołuje przedstawiciela PZD w osobie: Józefa Świtalskiego – Kierownika 
Obwodu Drogowego Nr 1 w  Kłobucku. 

 
2.Przedstawiciel   jest   uprawniony   do    wydawania    Wykonawcy    poleceń   związanych   

z  jakością   i  ilością  robót, które  są  niezbędne   do  prawidłowego   wykonania 
przedmiotu umowy. 

 
3.Przedstawicielem     Wykonawcy    na    budowie    będzie  kierownik robót – ..................... 
 
4.O kaŜdej  zmianie  na  tych  stanowiskach  strony  zobowiązane  są    powiadomić   się 

wzajemnie w terminie niezwłocznym  od daty ich wprowadzenia. 
 

§ 5 
1.Strony   ustalają  wynagrodzenie  za   wykonanie  robót  stanowiących   przedmiot   umowy 

w kwocie .................. zł.  /słownie:  ....................................................................................../. 
    
 Cena zawiera podatek VAT. 
 
2.Wynagrodzenie,o którym mowa wyŜej  obejmuje  równieŜ   koszt   przygotowania    placu 

budowy i organizację ruchu na czas prowadzenia robót. 
 
3.NaleŜność za wykonane  prace  Zamawiający ureguluje  przelewem  na  konto   

Wykonawcy w  terminie  do 30   dni   od   daty    otrzymania od niego dokumentów 
rozliczeniowych. 

 
§ 6 

1,Wykonawca    zobowiązany    jest       zapłacić   Zamawiającemu   kary   umowne               
w wysokości: 
    a/ 1%   wynagrodzenia określonego w  § 5 za  odstąpienie od umowy z przyczyn,           

za które ponosi odpowiedzialność, 
 
    b/ 0,1 %   wynagrodzenia    określonego    w   §  5     za    kaŜdy    dzień    zwłoki               

w realizacji zadania, 
 
    c/ 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 5  za kaŜdy  dzień  zwłoki  w  usunięciu  wad  

stwierdzonych  przy  odbiorze  robót  ponad  czas  wyznaczony  na   ich usunięcie. 
 
2.Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości: 
 
    a/ 1 % wynagrodzenia określonego w § 5 za odstąpienie od umowy z przyczyn za które 

ponosi odpowiedzialność. 
         
    b/ 0,1 % wynagrodzenia    określonego    w   §  5     za    kaŜdy    dzień    zwłoki                  

w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru robót, wykraczający ponad 7 dni             
od zgłoszenia przez Wykonawcę robót do odbioru. 
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3.NiezaleŜnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania przewyŜszającego 
wysokość kar umownych, w przypadku poniesienia szkody wyŜszej niŜ rekompensata          
w postaci  kary umownej. 

 
§ 7 

Wszelkie zmiany i uzupełnienie treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 
 
 

§ 8 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 9 
Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla 
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 
 
 
 
WYKONAWCA      ZAMAWIAJ ĄCY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


