
 

OŚ.7234. 3. 2019.ŁG  
 

UMOWA (wzór) 
 

„Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na terenie gminy 

Byczynav- etap II” – remont nawierzchni dróg masą mineralno-bitumiczną                      

na gorąco; 

 
 zawarta w Byczynie, w dniu ………………………………. pomiędzy Gminą Byczyna                    

z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna, zwaną dalej 

Zamawiającym, reprezentowaną przez: ………………………… – ………………………….....                      

przy kontrasygnacie – …………………………. a firmą ………………………………………………………………… 

z siedzibą w …………………………………………………………. reprezentowaną                                   

przez: ……………………………………………. zwaną dalej Wykonawcą. 

 

§1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na 

rzecz Zamawiającego remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg 

gminnych na terenie gminy Byczyna w zakresie : 

1) remontu nawierzchni dróg masą mineralno-bitumiczną na gorąco  

Remont dróg polegać ma na: odcięciu  krawędzi wybojów nadając im 

regularny kształt, uzupełnieniu podbudowy kamiennej (jeśli zajdzie 

taka potrzeba), jej uformowaniu i zagęszczeniu, skropieniu dna i 

krawędzi emulsją asfaltową, załataniu uszkodzeń masą mineralno-

bitumiczną na gorąco oraz zagęszczeniu jej walcem bądź płytą 

wibracyjną oraz uprzątnięcia miejsca prac. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego zakresu 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie przysługuje żadne roszczenie z tego 

tytułu. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Wykonanie robót odbywać się będzie w okresie od dnia podpisania umowy                    

do 30 września 2019r. w miejscach i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych                     

w postanowieniach niniejszej umowy zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą 

integralną część umowy. 

§2 
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1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty objęte zamówieniem siłami własnymi 

lub przy pomocy podwykonawcy w zakresie wskazanym w ofercie (jeżeli 

wykonawca wskazał). 

2. Zlecenie robót podwykonawcą możliwe jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

podwykonawcy. 

§3 

1. Rozpoczęcie realizacji robót danego etapu winno nastąpić w terminie do 7 dni od 

chwili otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego. 

2. Zakończenie realizacji robót danego etapu winno nastąpić w terminie do 7 dni od 

chwili rozpoczęcia. 

3. Terminy określone w ust. 1, 2 mogą ulec wydłużeniu w przypadku długotrwałego 

wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót. 

§4 

1. Wykonawca  zobowiązany jest własnym staraniem, na własny koszt, prawidłowo 

zabezpieczyć roboty prowadzone w pasie drogowym. Za wszelkie powstałe szkody 

i skutki nieszczęśliwych zdarzeń lub wypadków wynikłe na skutek nienależytego 

wykonania powyższego obowiązku odpowiedzialność ponosi wyłączenie 

Wykonawca. 

2. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia wywóz gruzu z miejsc budowy                   

w niezbędnym zakresie i zgodnie z obwiązującymi przepisami. 

§5 

1. Wykonawca będzie prowadził remonty nawierzchni przy ciągłym ruchu kołowym 

bez wstrzymywania ruchu. 

2. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić remont cząstkowy w taki sposób, aby 

wszystkie wykute bądź sfrezowane w danym dniu ubytki zostały zaasfaltowane. 

§6 

1. Ceny jednostkowe za wykonanie robót wymienionych w § 1 niniejszej umowy, 

zgodnie z ofertą Wykonawcy wynoszą: 

1) Dla zamówienia określonego w §1 ust. 1 pkt. 1 w wysokości …… zł brutto/m2 

(słownie:….), 

Powyższe ceny zawierają wszelkie opłaty i podatki, w tym podatek VAT. 

Ceny jednostkowe nie będą zmieniane w trakcie trwania umowy. 

2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy określona zostanie             

w protokole odbioru, sporządzonym każdorazowo do części zadania zgłoszonej 

przez Wykonawcę do odbioru i stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej i ilości 

robót odebranych przez Zamawiającego, przy uwzględnieniu cen jednostkowych 

określonych w §1 ust. 1. 

3. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do : 

1) Przygotowania stanowisk roboczych i składowania materiałów, 



2) Wykonania wszelkich zabezpieczeń oraz montażu urządzeń związanych z BHP 

na budowie, 

3) Wykonania pomiarów niezbędnych dla wykonania i odbioru robót, 

4) Poniesienia kosztów sporządzenia receptur, 

5) Uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przekazania go Inwestorowi 

najpóźniej do dnia odbioru. 

4. Rozliczenie robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie 

sporządzonych protokołów. 

5. Faktura za wykonane roboty wystawiona winna być wystawiona na: Gmina 

Byczyna, ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna, NIP 751-175-01-02. 

6. Po dostarczeniu faktur wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi 

Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 21 dni licząc od daty jej dostarczenia. 

7. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego przez Gminę Byczyna uznaje się datę 

obciążenia rachunku bankowego płatnika. 

§7 

1. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego ze zlecenia 

Zamawiającego uznaje się datę odbioru przedmiotu umowy bez uwag                             

i zastrzeżeń, stwierdzoną w protokole odbioru. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru spisany będzie protokół zawierający 

wszelkie ustalenia w toku odbioru, w tym wykaz ujawnionych wad i termin ich 

usunięcia. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie 

osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót (zwłoka                        

w wykonaniu zleconego zakres) lub posiadania wad, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu usunięcia tych wad lub dokonać odbioru warunkowego,                       

z podaniem terminu na usunięcie wad i usterek. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się  

do usunięcia, a umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie                            

z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie do wysokości uzgodnionej 

przez Strony. 

§8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty będące przedmiotem 

umowy. 

2. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy licząc od daty odbioru zleconego zakresu 

robót. 

3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonanym odbiorze 

robót. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie 

określonym w ust. 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 



5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez 

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na 

koszt Wykonawcy. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 

zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek  terminie 14 dni od daty złożenia 

reklamacji, jeżeli będzie to możliwie technicznie lub w innym terminie 

uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty złożenia 

reklamacji. 

§9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wypadkach i wysokościach: 

1) Za zwłokę w rozpoczęciu i za zwłokę w wykonaniu zleconego zakresu robót                  

w wysokości 0,5% wartości brutto tych robót za każdy dzień zwłoki, 

2) Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,                     

w wysokości 10% wartości brutto robót przewidzianych umową. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli wystąpi jedna z 

okoliczności : 

1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zwarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. 

2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób 

niezgodny z poleceniami wykonania robót. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót lub ich przerwania 

w przypadku zmniejszenia środków finansowych, lub ich braku w toku realizacji 

inwestycji, bez roszczeń finansowych. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy oraz za 

zabezpieczenie robót. 

§11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, za wyjątkiem określonych w postanowieniach 

umowy, mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego 

przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

2. Właściwym do rozpoznania sposobów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy 

jest właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego. 



3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy. 
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