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UMOWA Nr PZD.2222.…….2015 projekt
z dnia ............ 20015 r.

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

§ 1
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania  obsługę laboratoryjną majątku drogowego na drogach po-

wiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie.
2. Rodzaj badań do wykonania w ramach zamówienia określa załącznik Nr 1 do niniejszej umowy spo-

rządzony na podstawie oferty wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami dotyczącymi 
celu, któremu przedmiot umowy ma służyć.

§ 2
1. Umowę zawiera się na okres od dnia podpisania umowy do 15.04.2016 r.
2. Termin, rodzaj i ilość każdorazowego badania będzie określony w zleceniu przez Zamawiającego lub upo-

ważnionego 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:
1) Na drogach powiatowych – Mariusz Doniec lub Andrzej Przybylski, tel. (034) 3229-224,
2) Na drogach wojewódzkich – Lidia Rozpondek, tel. (034) 3229-217.

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. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego respektowania poleceń osoby nadzorującej z ramie-
nia Zamawiającego.

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

nych dla potrzeb oceny jakości majątku drogowego w wysokości:  brutto …………… zł (słownie: 
…………………………………………………………/100),

2 Powyższa kwota może ulec zmianie w zależności od możliwości finansowych Zamawiającego.
3 Wykonane badania będą rozliczane według wartości jednostkowej netto – zgodnie z załącznikiem Nr 1 

do umowy. 
4 Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy jest 

faktura wystawiona przez Wykonawcę nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym wykonano usługę, tj. od daty odbioru wykonanej części przedmiotu umowy - po przedłożeniu i 
przyjęciu przez Zamawiającego operatu z każdorazowego wykonanego zlecenia badań laboratoryj-
nych, płatne do maksymalnie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

5 Należność wykonawcy przekazana zostanie na konto wskazane w fakturze.
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6 Wartości jednostkowe netto określone w ofercie wykonawcy nie podlegają zmianie przez okres trwania 
niniejszej umowy.

§ 5
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania określonego w każdorazowym zle-

ceniu,  o którym mowa w §2 ust.  2 umowy,  Zamawiającemu przysługuje  prawo zastosowania kar 
umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wys. 0,2% wartości (brutto) przedmiotu 
umowy o której mowa w §4 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Za-
mawiający zapłaci karę umowną w wys. 10% wartości umowy, o której mowa w§ 5 ust.1 niniejszej 
umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy o 
której mowa w §5 ust.1 - wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązku wy-
nikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, 
niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

§ 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 tych robót za każdy dzień opóźnienia.
§ 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.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:
a. Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3.),
b. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).
c. Polskie normy i normy branżowe .

§ 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

2


	Zamawiający									Wykonawca

