
 

 
 

Projekt umowy 

 UMOWA NR ……………………… 

sporządzona w dniu …………….. r. w Domaszowicach na podstawie art. 2, ust. 1 pkt 1, 

ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129 z późn. zm.) pomiędzy: 

Gminą  Domaszowice ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, NIP752-13-73-411, REGON: 

531413136 – zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCĄ, w imieniu której działa: 

Wójt Gminy Domaszowice – Urszula Medyk 

 

a …………………………………………….                                                      

- zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ , w imieniu którego działa: 

 

1. …………………… – ……………………. 

 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadanie 

remont/wymiana nawierzchni bitumicznej na asfaltową wraz z wyrównaniem istniejącej 

podbudowy (0-10 cm tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie) drogi 

gminnej publicznej nr 100 310 O, nr działki 894 (przysiółek Zalesie: odcinek o przebiegu od 

skrzyżowania z drogą krajową nr DK-42 o powierzchni 380 m
2
). Wykonanie nawierzchni z 

mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) oraz 

nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa 

ścieralna).  

2. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi 

normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, 

bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 

3. W ramach umowy wykonawca wykona jednolitą oraz równą nawierzchnię w zakresie  

objętym kosztorysem.  

 
§ 2 

Termin wykonania umowy do dnia 15-11-2021 r. 

 

§ 3 
1. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wyniesie ……………………... zł brutto (słownie: 

…………………………………………………. złotych 00/100) w tym …% podatku VAT. 

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania oraz nie 

podlega zmianie w trakcie jego realizacji, (wykonawca nie może powoływać się na wzrost 

kosztów wynikających z inflacji, wzrostu cen paliwa, energii itp.). 

 

§ 4 
Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, a których wykonanie jest niezbędne do 

realizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na podstawie 

protokołu konieczności zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

 

§ 5 
1. Odbiór końcowy następuje na podstawie protokołu końcowego. 

2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady: 

- Zamawiający przerywa czynności odbioru, 

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie do 7 dni, a po ich 

usunięciu do zawiadomienia Zamawiającej o gotowości do czynności odbioru.  



 

 
 

 

§ 6 
1. Rozliczenie robót nastąpi w terminie 14 dni od daty odbioru wykonanych robót w oparciu o 

prawidłowo wystawioną fakturę wraz z protokołem odbioru. 

2. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

 

§ 7 
1.Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania będącego przedmiotem umowy zgodnie z 

technologią stosowaną przy remoncie dróg. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania własnymi siłami. 

 

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z własnych materiałów. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

 

§ 9 
Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty. 

 

§ 10 
1. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego 

określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień przekroczenia terminu wykonania 

przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy. 

2. Zamawiająca ma prawo odliczania kar umownych od płatności należnych Wykonawcy                

z tytułu wynagrodzenia. 

 

§ 11 
Strony umowy stanowią, że do rozpoznania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest 

właściwy dla Zamawiającej sąd powszechny. 

 

§ 12 
Zmiany niniejszej umowy winne być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13 
Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego. 

 

 

 

...........................................................                                       ..................................................... 

 

      / Zamawiający /                                                                           / Wykonawca / 
 

 

 

 

 

 

 


