
Wzór umowy

zawarta w dniu ………………………... r. w Ciechanowie pomiędzy:
Powiatem  Ciechanowskim  z  siedzibą  w  Ciechanowie  -  ul.  17  Stycznia  7,  06-400  Ciechanów,
NIP 5661889579 jako Nabywcą, w imieniu którego działa Odbiorca:
Powiatowy Zarząd  Dróg w Ciechanowie,  ul.  Mazowiecka 7,  06-400 Ciechanów reprezentowany
przez:
…………………………………………………………………... zwanym ,,Zamawiającym”
a 
……………………………………………………………..,  zwanym dalej "Wykonawcą",

razem zwanymi "Stronami"

Strony  zawierają  umowę  w  sprawie  udzielenia  zamówienia  publicznego  o  wartości  poniżej
30.000 euro, o następującej treści:  

§ 1
1. Zamawiający  powierza  Wykonawcy  przeprowadzenie  okresowej  kontroli  rocznej  stanu

technicznego  obiektów  mostowych  zlokalizowanych  przy  drogach  powiatowych
administrowanych przez Zamawiającego - zgodnie z wykazem mostów stanowiącym załącznik
do niniejszej umowy.

2. Wykonanie zamówienia musi spełnić warunki określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 t. j.).

§ 2
Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszelkich niezbędnych do należytego wykonania
zamówienia dokumentów i informacji znajdujących się w jego posiadaniu.

§ 3
1. Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  przygotowanie  zawodowe  i  wymagane  uprawnienia

do wykonania przeglądów, o których mowa w § 1.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 31 października

2020 roku.

§ 4
1. Strony  ustalają,  że  za  wykonanie  przedmiotu  niniejszej  umowy  Wykonawcy  przysługuje

wynagrodzenie  brutto w kwocie ……………….. zł  brutto (słownie:  ………………...),  w tym netto
………….. zł i VAT ………..%, tj. ……………. złotych.

2. Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  obejmuje  wszystkie  koszty,  niezbędne  do  zrealizowania
przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Zapłata  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  nastąpi  po  zrealizowaniu  zamówienia
w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz
protokołem z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego obiektów mostowych.
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4. Płatność nastąpi  z  zastosowaniem mechanizmu podzielonej  płatności  -  split  payment (jeżeli
dotyczy). 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktury w postaci  elektronicznej poprzez portal
https://efaktura.gov.pl/  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  9  listopada  2018  r.   o  elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (D. U. z 2018 r. poz. 2191 ze zm.). Powiatowy Zarząd Dróg
w Ciechanowie zarejestrowany jest pod nr PEF-5661677009. 

§ 5
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez

Wykonawcę  w  sposób  niezgodny  z  obowiązującymi  przepisami,  rażącego  naruszenia
postanowień  niniejszej  umowy bądź  też  utraty  przez  niego  uprawnień  niezbędnych
do wykonywania przedmiotu umowy.

2. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności
powodującej,  że  wykonanie  umowy nie  leży w interesie  publicznym,  czego nie  można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca ma prawo żądać
wynagrodzenia  należnego  za  przedmiot  umowy  wykonany  w  części  do  dnia  odstąpienia
od umowy.

4. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia, pod
rygorem nieważności.

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zobowiązuje
się on do zapłacenia kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w  § 4
ust. 1.

6. Za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego
w wysokości 30 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

7. Za  opóźnienie  w realizacji  przedmiotu  Umowy  –  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę
umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia, o którym mowa  w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia.

8. W sytuacji,  gdy kary umowne przewidziane w ust.  5-7 nie pokryją  szkody Zamawiającemu
przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

9. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń z  przysługującego mu wynagrodzenia.
Zamawiający przed dokonaniem potrącenia zawiadomi na piśmie Wykonawcę, który będzie
miał  prawo do wniesienia wyjaśnień w sprawie stawianych mu zarzutów w terminie  3 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania w/w zawiadomienia. W tym przypadku termin płatności
faktury,  o  którym  mowa  w  §  4 ust.  3  umowy  zostaje  przesunięty  o  czas  niezbędny  do
wyjaśnienia, lecz nie dłuższy niż 30 dni  kalendarzowych.

10. Zapłacenie  lub  potrącenie  kwot  z  faktury  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  wykonania
zobowiązań umownych.

§ 6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
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§ 7
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 8
Umowa została  sporządzona w  trzech jednobrzmiących  egzemplarzach, jeden dla  Wykonawcy
i dwa dla Zamawiającego.

  Wykonawca:                                                     Zamawiający:
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