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UMOWA Nr 2222/……/2011 projekt
z dnia ............ 2011 r.

zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pomiędzy
Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, który reprezentują:
P. o. Dyrektor -          Bożena Zalewska,
przy udziale:
Głównej Księgowej -         mgr Teresy Świąć.
zwanym dalej Zamawiającym,
a
…………………………………
reprezentowanym przez: ………………………
zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do wykonania  świadczenie 

usług dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie badań laboratoryjnych tj: badania 
podbudowy VSS (kompleksowo) – 30 szt. i nawierzchni bitumicznej - 60 szt.

2. Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest oferta wykonawcy.
§ 2

1. Umowę zawiera się na okres od dnia podpisania umowy do 15.12.2011 r.
2. Termin badań będzie określony w zleceniu przez Zamawiającego lub upoważnionego wykonawcę robót 

drogowych.
3. Zamawiający lub upoważniony wykonawca robót drogowych zgłosi zamówienie faksem, a Wykonawca 

niezwłocznie po otrzymaniu faksu potwierdzi jego otrzymanie.
§ 3

1. Nadzór nad jakością usług w zakresie badań laboratoryjnych przewidzianych niniejszą umową z ra-
mienia Zamawiającego prowadzić będzie: Roman Pakuła, tel. (34) 3229-221,

2. Nadzór nad jakością usług w zakresie badań laboratoryjnych przewidzianych niniejszą umową z ra-
mienia Wykonawcy prowadzić będzie ………………………………tel.…………………………

3. Osoba nadzorująca z ramienia Zamawiającego zobowiązana jest do kontrolowania jakości i ilości cało-
ści usług, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także do sprawdza-
nia wykonanych usług i powiadamiania o wykrytych wadach.

§ 4
1 Wykonawcy przysługuje ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie usług w zakresie badań laboratoryj-

nych  w  wysokości  brutto  ……………  zł  (słownie: 
…………………………………………………………/100),

2 Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy jest 
faktura wystawiona przez Wykonawcę po przedłożeniu i przyjęciu przez Zamawiającego operatu z 
wykonanych badań laboratoryjnych (całość przedmiotu zamówienia), płatna do maksymalnie 60 dni 
od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

3 Należność wykonawcy przekazana zostanie na konto wskazane w fakturze.
§ 5

1. Nie dotrzymanie terminu wyznaczonego na wykonanie zlecenia powoduje naliczenie kar umownych w 
wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto określone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każde 
zamówienie, za każdy dzień zwłoki po terminie każdorazowo określonym przez Zamawiającego.

2. W przypadku nieprzestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od 
umowy z 14-dniowym okresem wypowiedzenia i naliczyć kary umowne w wysokości 20 % wynagro-
dzenia umownego /brutto/ określonego w § 4 ust. 1. 

§ 6
1. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ewentualnych usterek w przedmiocie umowy w terminie 3 

dni od dnia wezwania do ich usunięcia.
2. Za opóźnienia w usuwaniu usterek Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę w wysokości 0,2 % 

wartości brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia.
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§ 7
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w posta-

ci aneksu.
3. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie ta-

kich postanowień, które były by niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu nale-
żało by zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, nie dotyczy to sytu-
acji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w trakcie okoliczności, których nie moż-
na było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 8
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane polubownie, na-
tomiast w przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia wynikły spór zostanie rozpatrzony przez sąd 
powszechny w Częstochowie.

§ 9
Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca
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