
 

 

GPR.271.1.19.2021 
 

UMOWA Nr ………2021 (WZÓR) 
 

Zawarta    w    Tczowie   w  dniu  ………………………..08.2021 r.  pomiędzy: 
Gminą Tczów, 26 – 706 Tczów, NIP: 811-17-14-505 zwanym dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowanym przez: 
1. P. Arkadiusza Barana – Wójta Gminy Tczów 
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tczów P. Joanny Bednarczyk 
a: 
…………………………………………………………………………………………………............. 
reprezentowanym przez: …………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z 
późn. zm.) dotyczące zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których 
wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych. 
 
została zawarta umowa następującej treści:  

§ 1 
Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie: 
1. Wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego  dróg gminnych i obiektu mostowego 
wraz z wykonaniem fotorelacji pasa drogowego dla 16 odcinków dróg w roku 2021 – zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia – stanowiącym załącznik nr 1 do postępowania 
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§ 2 
1. Przeglądy roczne stanu technicznego dróg zostaną wykonane w formie elektronicznej jak 
również papierowej zawierającej materiał opisowy oraz fotograficzny. Metoda oceny stanu 
technicznego dróg wykonywana jest na podstawie metody SOSN (System Oceny Stanu 
Nawierzchni), która między innymi zawiera ocenę: 

 poboczy, 
 oznakowania pionowego i poziomego,  
 drożności przepustów, 
 odwodnienia. 

Stan nawierzchni zostanie oceniony za pomocą profilografu laserowego z wykorzystaniem 
automatycznego laserowego pomiaru. Metoda oceny stanu nawierzchni daje OBIEKTYWNY 
pogląd o jej stanie na dystansie 50 m z podziałem na odpowiednie kategorie:  
A – bardzo dobry 
B – dobry 
C – zadowalający  
D – zły  
E – bardzo zły 
R – w remoncie  
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu mapę przedstawiającą sieć dróg gminnych z 
numerami na tle pozostałych dróg gmin sąsiednich i powiatów.   
3. Kontrola roczna stanu technicznego obiektu mostowego obejmuje obiekty w miejscowości 
Tynica. 

§ 3 
1. Zakres i forma przeglądu rocznego mostów oraz całość dokumentacji będzie zgodna z 
Instrukcją przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich (załącznik do 
Zarządzenia Nr 14 GDDKiA z dnia 7 lipca 2005r.) oraz Prawem Budowlanym i zawierać 
będzie protokół z przeglądu dla każdego odcinka drogi i obiektu mostowego. 



 

 

2. Dokumentację z przeglądu przekazana zostanie w jednym egzemplarzu w wersji 
tradycyjnej (wydruk) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD. 

§ 4 
Fotorejestracja pasa drogowego zostanie wykonana dla każdego odcinka drogi dla strony 
prawej i strony lewej.  

§ 5 
1. Termin wykonania umowy to 31.08.2021r. 
2. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braków lub uchybień w dokumentacji, 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania uzupełnień lub poprawek na własny koszt, 
bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o nich. 
3. Strony zastrzegają możliwość przedłużenia terminu określonego w ust. 1 w przypadku 
wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy a w szczególności złych warunków 
atmosferycznych (np. opady deszczu, śniegu).  

§ 6 
1. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru w siedzibie 
Zamawiającego. 
2. Sprawdzenie oraz odbiór przedmiotu umowy nastąpi poprzez podpisanie protokołu 
odbioru przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę. 

§ 7 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 
………………………………………………………….. brutto  
(słownie: ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy ………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
w terminie 30 dni od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury.  

3. Wykonawca oświadcza, że nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. 

§ 8 
1. Za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 lub nienależyte 
wykonanie Umowy Strony ustanawiają karę umowną z tytułu 

a) Zwłoki w  wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień zwłoki 
b) Zwłoki w usunięciu wad i niezgodności opracowania z przedmiotem umowy 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki, licząc od 
terminu określonego w § 5 ust.2 niniejszej umowy 
c) Rozwiązania lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego netto 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 9 
1. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktu w ramach realizowanego 
przedmiotu umowy jest:  
………………………………………………….. tel. …………………………………….. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego uprawionym do kontaktów z Wykonawcą w ramach 
realizowanego przedmiotu jest: 
…………………………………………………………………………………………….... 



 

 

§ 10 
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego 
aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 12 
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi 
właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 


