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                                                                                                                                                        Załącznik nr 5 do SIWZ,  Załącznik nr 4 do   

                                                                                                                                                                Protokołu  Komisji Przetargowej 

Umowa Nr   /  / 2016      

Zawarta w dniu …………….  pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji STAR-WiK Sp. z o.o. z siedzibą 83- 200 Starogard Gdański,                               

ul. Lubichowska 128, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ pod numerem KRS 0000188316, NIP 

592-020-29-57, REGON 190550204 

reprezentowanym przez: 

 

Joannę Myślińską - Prezesa Zarządu, Dyrektora Spółki 

Stefana Rajkowskiego - Członka Zarządu, Z- cę Dyrektora Spółki 

Zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………….. 

Zwanym dalej „Wykonawcą”  

§1 

 

1. Przedmiotem umowy jest naprawa nawierzchni po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych do 31.12.2016r. na 

terenie miasta Starogard Gdański. 

2. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową 

warunkach. 

3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przy pomocy sprzętu i transportu Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada specjalistyczny sprzęt oraz urządzenia, w tym samochody, a także niezbędną 

wiedzę i doświadczenie do wykonywania prac, będących przedmiotem niniejszej umowy. 

 

 

§2 

1. Szacunkowa ilość robót do wykonania znajduje się w poniższej tabeli. 

 

Lp. Rodzaj robót J.m. 
Sza-
cun-

kowa 
ilość 

1 Wykonanie zabruku asfaltem lanym na podbudowie betonowej w jezdni. m2 330 

2 Wykonanie zabruku asfaltem lanym na podbudowie betonowej w chodniku. m2 100 

3 
Wykonanie zabruku asfaltem lanym na gotowej podbudowie betonowej 
jezdni. 

m2 20 

4 Wykonanie zabruku asfaltem lanym na gotowej podbudowie betonowej w 
chodniku. 

m2 20 
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5 
Wykonanie zabruku masą mineralno- bitumiczną na podbudowie betonowej 
w jezdni. 

m2 100 

6 
Wykonanie zabruku masą mineralno- bitumiczną na podbudowie betonowej 
w chodniku. 

m2 20 

7 
Wykonanie zabruku masą mineralno- bitumiczną na gotowej  podbudowie 
betonowej w jezdni. 

m2 10 

8 
Wykonanie zabruku masą mineralno- bitumiczną na gotowej podbudowie 
betonowej w chodniku. 

m2 10 

9 Ustawienie nowych krawężników betonowych na ławie betonowej. mb 80 

10 Przestawienie starych krawężników betonowych na ławie betonowej. mb 100 

11 Ułożenie chodnika z nowych płyt betonowych 50x50 m2 150 

12 Przełożenie chodnika ze starych płyt betonowych 50x50 m2 180 

13 Ułożenie chodnika z nowych płyt betonowych 30x30 lub 20x20 m2 100 

14 Przełożenie chodnika ze starych płyt betonowych 30x30 lub 20x20 m2 100 

15 Wykonanie zabruku z nowej kostki kamiennej. m2 10 

16 Wykonanie zabruku z nowej kostki kamiennej na podbudowie betonowej. m2 20 

17 Wykonanie zabruku ze starej kostki kamiennej. m2 20 

18 Wykonanie zabruku ze starej kostki kamiennej na podbudowie betonowej. m2 20 

19 Ułożenie nawierzchni z trylinki. m2 20 

20 Przełożenie nawierzchni ze starej trylinki. m2 20 

21 
Wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej grubości 8 cm na podbu-
dowie betonowej. 

m2 80 

22 
Wykonanie nawierzchni z nowej kostki betonowej grubości 8 cm na pod-
sypce piaskowej. 

m2 80 

23 
Wykonanie nawierzchni ze starej kostki betonowej grubości 8 cm na podbu-
dowie betonowej. 

m2 80 

24 
Wykonanie nawierzchni ze starej kostki betonowej grubości 8 cm na pod-
sypce piaskowej. 

m2 80 
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25 Wykonanie nawierzchni betonowej. m2 100 

26 
Ustawienie nowego obrzeża trawnikowego na podsypce cementowo- pia-
skowej. 

mb 100 

27 Regulacja urządzeń wodociągowych- skrzynek w nawierzchni. szt. 80 

 
2. W przypadku zmniejszenia ilości robót, poniżej wartości planowanej wynikających z bieżących potrzeb 

Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie. 

3. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową (nieprzewidziane i zamienne) konieczne do wykonania 

przedmiotu zamówienia, rozliczone będą na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych 

przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

4. Podstawą do przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji poszczególnych robót stanowić będzie zlecenie 

telefoniczne lub bezpośrednio przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

5. Wykonawca wyznaczy osobę upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami 

Zamawiającego oraz przyjmowania, realizacji i rozliczania zleceń, w osobie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel. służbowy ……………………………………………………….. 

6. Zamawiający ustanawia odpowiedzialnego za nadzór nad wykonaniem prac na podstawie niniejszej umowy 

oraz podpisywania dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń, w osobie: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel. służbowy ………………………………………………… 

7. Warunkiem odbioru robót przez Zamawiającego jest dostarczenie przez Wykonawcę protokołu zdania 

nawierzchni od zarządcy drogi i wyników badania zagęszczenia gruntu w przypadku żądania ich przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonane prace muszą odpowiadać obowiązującym wymaganiom technicznym stawianym przez zarządcę 

drogi oraz wymaganym przepisom prawa. 

9. Wszelkie prace lub czynności nieopisane w ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie, a niezbędne dla 

właściwego i kompletnego wykonania umowy, traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione                   

w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

 

§3 

1. Rozliczenie za wykonane roboty w oparciu o faktury wystawione na podstawie protokołu odbioru, 

obmiarów i kosztorysów powykonawczych zatwierdzonych przez Zamawiającego na podstawie 

parametrów cenotwórczych zgodnych z ofertą Wykonawcy ……………………………………. z dnia ……………….. 

 

1.  Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2 zabruku asfaltem lanym na podbudowie betonowej                 
w jezdni wynosi …………………….. netto x 330 m2= ………………..   zł + podatek VAT (……. %)=……………… zł brutto 
2. Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2  zabruku asfaltem lanym na podbudowie betonowej                 
w chodniku wynosi ……………….. netto x 100 m2= ………………. zł + podatek VAT (……..%)= ……………….. zł brutto 
3. Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2  zabruku asfaltem lanym na gotowej podbudowie 
betonowej jezdni wynosi ……………….. netto x 20 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 
4. Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2  zabruku asfaltem lanym na gotowej podbudowie 
betonowej w chodniku wynosi ……………….. netto x 20 m2= ………………. zł + podatek VAT (……..%)= ……………….. zł 
brutto 
5. Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2   zabruku masą mineralno- bitumiczną na podbudowie 
betonowej w jezdni wynosi ……………….. netto x 100 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 
6. Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2  zabruku masą mineralno- bitumiczną na podbudowie 
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betonowej w chodniku wynosi ……………….. netto x 20 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 
7. Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2  zabruku masą mineralno- bitumiczną na gotowej  
podbudowie betonowej w jezdni wynosi ……………….. netto x 10 m2= ……………zł+ podatek VAT 
(……..%)= ……………..zł brutto 
8. Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2 zabruku masą mineralno- bitumiczną na gotowej 
podbudowie betonowej w chodniku wynosi ……………….. netto x 10 m2= ……………zł+ podatek VAT 
(……..%)= ……………..zł brutto 
9. Cena ryczałtowa oferowana za ustawienie 1mb nowych krawężników betonowych na ławie betonowej  
wynosi ……………….. netto x 80 mb= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 
10.   Cena ryczałtowa oferowana za przestawienie 1mb starych krawężników betonowych na ławie betonowej 
wynosi ……………….. netto x 100 mb= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 
11.  Cena ryczałtowa oferowana za ułożenie 1m2 chodnika z nowych płyt betonowych 50x50  
wynosi ……………….. netto x 150 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto  
12.   Cena ryczałtowa oferowana za przełożenie 1m2 chodnika ze starych płyt betonowych 50x50 
wynosi ……………….. netto x 180 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto  
13.   Cena ryczałtowa oferowana za ułożenie 1m2 chodnika z nowych płyt betonowych 30x30 lub 20x20 
wynosi ……………….. netto x 100 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto  
14.   Cena ryczałtowa oferowana za przełożenie 1m2 chodnika ze starych płyt betonowych 30x30 lub 20x20 
wynosi ……………….. netto x 100 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 
15.    Cena ryczałtowa oferowana za  wykonanie 1m2 zabruku z nowej kostki kamiennej wynosi ……………….. 
netto x 10 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 
16.    Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2 zabruku z nowej kostki kamiennej na podbudowie 
betonowej  wynosi ……………….. netto x 20 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 
17.    Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2 zabruku ze starej kostki kamiennej wynosi ……………….. 
netto x 20 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 
18.    Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2 zabruku ze starej kostki kamiennej na podbudowie 
betonowej wynosi ……………….. netto x 20 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 
19.   Cena ryczałtowa oferowana na ułożenie 1m2 nawierzchni z trylinki wynosi ……………….. netto x 20 
m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 
20.    Cena ryczałtowa oferowana za przełożenie  1m2 nawierzchni ze starej trylinki wynosi ……………….. netto x 
20 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 
21.  Cena ryczałtowa oferowana za wykonanie 1m2 nawierzchni z nowej kostki betonowej grubości 8 cm na 
podbudowie betonowej trylinki wynosi ……………….. netto x 80 m2= ……………zł+ podatek VAT 
(……..%)= ……………..zł brutto 
22.   Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2 nawierzchni z nowej kostki betonowej grubości 8 cm na 
podsypce piaskowej wynosi ……………….. netto x 80 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 
23.   Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2 nawierzchni ze starej kostki betonowej grubości 8 cm na 
podbudowie betonowej piaskowej wynosi ……………….. netto x 80 m2= ……………zł+ podatek VAT 
(……..%)= ……………..zł brutto 
24.   Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2 nawierzchni ze starej kostki betonowej grubości 8 cm na 
podsypce piaskowej wynosi ……………….. netto x 80 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 
25.   Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1m2 nawierzchni betonowej piaskowej wynosi ……………….. 
netto x 100 m2= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 
26.  Cena ryczałtowa oferowana na wykonanie 1mb nowego obrzeża trawnikowego na podsypce cementowo- 
piaskowej wynosi ……………….. netto x 100 mb= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 
27.  Cena ryczałtowa oferowana za regulację urządzeń wodociągowych- skrzynek w nawierzchni 
wynosi ……………….. netto x 80 szt.= ……………zł+ podatek VAT (……..%)= ……………..zł brutto 
 
Łączna wartość wszystkich napraw (pozycja 1- 27): …………………………… zł netto 
+…………….. zł podatek VAT (……..%)= …………………………. zł brutto  
 Słownie brutto:………………………………………………………………………………………………………………………………………       

 

2. Faktury za okres 1- m-ca będą składane do 7 dnia m-ca następnego za m-c poprzedni, wystawione po 

podpisaniu przez strony bezusterkowego protokołu odbioru danej pracy i będą płatne przelewem na konto 
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Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury do Zamawiającego. 

 

§4 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia podpisania umowy do 31.12.2016r. z możliwością jej 

wypowiedzenia przez każdą ze stron w terminie jednomiesięcznym ze skutkiem na koniec miesiąca. 

2. Termin wykonania robót ustala się w ciągu 3 dni od dnia zlecenia. 

 

§5 

Przedmiot zamówienia określony w §2 może się różnić o 20%. 

 

§6 

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować roboty oraz dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy, 

stan techniczny i prawidłowość robót przez cały czas trwania realizacji zadania. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przyjęcia. 

3. Wykonawca stabilizuje piasek w wykopie poprzez zagęszczenie warstwami wraz z ewentualnym 

uzupełnieniem brakującego materiału, na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi wyniki badania 

zagęszczenia gruntu. 

4. Wykonawca zobowiązany do zabruku i w razie konieczności przebruku miejsca awarii, a przy nawierzchniach 

asfaltowych do dokonania przebruku, jeśli zachodzi taka potrzeba i obcięcia krawędzi asfaltu jak też 

przygotowania do asfaltowania oraz zaasfaltowania nawierzchni. 

5. Wykonawca sprząta zajmowany teren z pozostałości po robotach przed przekazaniem go do ruchu. 

6. Odblokowuje drogi tj. rozbiera oznakowanie np. znak: garby /A-11/jeśli tego wymaga nawierzchnia, po 

zabruku i ograniczenie prędkości /B-33/. 

7. W przypadkach nieuzasadnionego przedłużenia terminu wykonania zabruku Wykonawca ponosi koszty 

związane z przedłużeniem zajęcia pasa drogowego, które zostaną wyliczone przez właściciela terenu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie ze sztuką budowlaną. 

9. Wykonawca ma obowiązek wywieźć i unieszkodliwić odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne 

powstałe w wyniku wykonywanych robót.   

10. Wykonawca ma obowiązek odbioru asfaltu zawierającego smołę (kod odpadu: 17 03 01) w ilości do 50 t/ 

rok powstałej z rozbiórki po awariach.  

 

§7 

1. Zamawiający określa zakres rzeczowy danych robót, warunków miejscowych terenu itp. Informacji mających 

wpływ na prawidłowe i sprawne wykonanie robót. 

2. Zamawiający dokonuje odbioru wykonanych prac. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane zgodnie z niniejszą umową. 

 

§8 

1. Wykonawca udziela …………..miesięcznej gwarancji na wykonanie roboty liczonej od dnia odbioru 

końcowego. 

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę 

wyznaczając termin ich usunięcia. 

 

                                                                                     §9 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 

w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 
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2. Za zwłokę w oddaniu przedmiotu odbioru w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia umownego na przedmiot 

wartości ceny brutto za każdy dzień zwłoki. 

3. Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

4. Roszczenie o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

5. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogą być potrącone z jego wynagrodzenia. 

 

 

                                                                                     §10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 

 

                                                                                     §11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ustawy Prawa Zamówień 

Publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi. 

 

 

                                                                                     §12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 
                                                                                                   
 

 

          Wykonawca                                                                                                                     Zamawiający 

 

 

 

 

 

 


