RGK.7225.1.2019
UMOWA Nr … .2019 (wzór)

W dniu ………………r. w Rybnie pomiędzy Gminą Rybno, z siedzibą w Rybnie przy
ul. Długiej 20, 96-514 Rybno, posiadającą NIP 837-169-22-61, REGON 750148466,
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Rybno – Damiana Jaworskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rybno – Grażyny Dybiec
zwaną dalej Zamawiającym,
a ………………………….prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie
………………………, z siedzibą …………………….NIP …………. REGON…………..,
zwany dalej Wykonawcą,
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn.zm.) po dokonaniu rozeznania rynku na podstawie
Zarządzenia Nr 47/2014 Wójta Gminy Rybno z dnia 26.05.2014 r. w sprawie zasad udzielania
zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro, została zawarta umowa następującej
treści:
§ 1.
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania wykonanie przeglądów
podstawowych dróg gminnych oraz przeglądów podstawowych i rozszerzonych obiektów
mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych na terenie Gminy Rybno.
Przeglądy dróg obejmują wykonanie oceny stanu technicznego wszystkich elementów drogi,
opracowanie protokołów z kontroli dla każdej drogi, podpisanych przez osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z załączeniem danych z przeglądów, przekazanie
materiałów w postaci papierowej. Długość dróg gminnych objętych przeglądem – 70 km.
Przeglądy obiektów mostowych obejmują ocenę stanu technicznego i przydatności do
użytkowania obiektu, ocenę jego estetyki oraz otoczenia, stwierdzenie wszystkich
widocznych uszkodzeń obiektu i jego wyposażenia, sprawdzenie wykonania zaleceń z
przeglądu poprzedniego, stwierdzenie ewentualnej konieczności wykonania ekspertyzy stanu
technicznego, opracowanie protokołów z kontroli dla każdego obiektu, podpisanych przez
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z załączeniem danych z
przeglądów, przekazanie materiałów w postaci papierowej. Ilość obiektów mostowych
objętych przeglądem – 3 obiekty.
Okresowa kontrola dróg gminnych oraz obiektów mostowych, zlokalizowanych w ciągu dróg
gminnych na terenie gminy Rybno (przegląd roczny), musi być wykonana zgodnie z art. 62
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z
późn.zm.).
2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Okresowa kontrola dróg gminnych (przegląd podstawowy)
.
a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, zgodnie z wymaganiami i w sposób,
wynikający z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących przeprowadzania przeglądów
okresowych dróg,
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b) Zamawiający przekaże niezwłocznie po podpisaniu umowy wykaz dróg gminnych oraz ich
przebieg,
c) W ramach kontroli zostanie dokonana:
- wizualna ocena stanu technicznego nawierzchni jezdni i pozostałych elementów pasa
drogowego
- ocena sposobu wykonania zaleceń z poprzedniego przeglądu.
d) Przegląd dróg gminnych musi być przeprowadzony przez osobę posiadającą uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalności, upoważniające do kontrolowania stanu technicznego
dróg, należącą w okresie wykonywania kontroli do odpowiedniej izby inżynierów
budownictwa i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
e) Każda ocena, określająca stan techniczny wybranej grupy elementów występujących na
danym odcinku referencyjnym drogi, dodatkowo powinna być opatrzona indywidualnym,
odpowiednim dla danej sytuacji, opisem oraz ewentualnym komentarzem lub zaleceniem.
f) Po dokonaniu okresowej kontroli Wykonawca opracuje protokoły z kontroli dla każdej
drogi w wersji papierowej:
- protokół z kontroli dla każdej drogi wraz z danymi z przeglądu – w ilości 1 egz., protokoły
należy sporządzić zgodnie z numeracją i nazwą dróg
- zestawienie zbiorcze danych technicznych dróg rozbiciu na powierzchnię, rodzaj
nawierzchni, długość drogi – w ilości 1 egz.
2) Okresowa kontrola obiektów mostowych (przegląd podstawowy i rozszerzony).
a) Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę, zgodnie z wymaganiami i w sposób,
wynikający z obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, dotyczących przeprowadzania
przeglądów okresowych obiektów mostowych,
b) Zamawiający przekaże niezwłocznie po podpisaniu umowy wykaz obiektów mostowych
oraz ich lokalizację.
c) W ramach kontroli zostanie dokonana:
- wizualna ocena stanu technicznego obiektów mostowych i ich przydatności do
użytkowania,
- ocena estetyki i otoczenia obiektów mostowych,
- ocena wszystkich widocznych uszkodzeń poszczególnych obiektów i ich wyposażenia,
- ocena zmian powstałych w czasie użytkowania obiektów,
- ocena konieczności wykonania ewentualnej ekspertyzy stanu technicznego,
- ocena sposobu wykonania zaleceń z poprzedniego przeglądu.
d) Przegląd roczny obiektów mostowych musi być przeprowadzony przez osobę posiadającą
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, upoważniające do kontrolowania stanu
technicznego obiektów mostowych, należącą w okresie wykonywania kontroli do
odpowiedniej izby inżynierów budownictwa i legitymującą się aktualnym zaświadczeniem
wydanym przez tę izbę.
e) Po dokonaniu okresowej kontroli Wykonawca opracuje protokoły z kontroli dla każdego
obiektu mostowego w wersji papierowej:
- protokół z kontroli dla każdego obiektu mostowego wraz z danymi z przeglądu - w ilości
1 egz.
3. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie pisemnego protokołu zdawczoodbiorczego spisanego z udziałem stron.
§ 2.
Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28.11.2019 r.
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§ 3.
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi: ……………
zł brutto (słownie: ……………………………. 00/100).
2. Fakturę należy wystawić na:
Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, NIP 837-169-22-61.
§ 4.
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, rozliczone będzie na podstawie
faktury wystawionej przez Wykonawcę, zgodnie z protokołem odbioru.
2. Zamawiający zapłaci należność wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury w terminie
30 dni licząc od daty jej doręczenia, po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu
zdawczo – odbiorczego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na jego rachunek bankowy podany
w fakturze.
§ 5.
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony są
obowiązane do zapłaty kary umownej ustalonej zgodnie z ust.2.
2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
1) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % ustalonego wynagrodzenia za
przedmiot umowy,
2) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia za przedmiot umowy, niezależnie od ewentualnych kar naliczonych jak w
ppkt.b i c;
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ustalonego wynagrodzenia
za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu jego oddania;
c) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5 %
umownego wynagrodzenia za przedmiot umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, niezależnie od kar określonych w
ppkt.b.
3. Roszczenia o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki, stają się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
§ 6.
1. Stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych do pełnej wysokości wynagrodzenia
wynikającego z umowy.
2. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych określonych w
Kodeksie Cywilnym.
§ 7.
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności.

§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 9.
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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