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Załącznik nr 2 do Informacji 

Projekt 

Umowa NR/ZB/EA/08/…/2020 

 

zawarta w dniu ……………………………………… w Radomiu, pomiędzy: 

Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 

z siedzibą przy ul. Wjazdowej 4, 26-600 Radom, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw, prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego  Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000047499, Kapitał zakładowy 23 180 000 zł,  

NIP: 796-00-12-796, REGON: 670673852, reprezentowaną przez: 

……………………………..       -         ………………………….………. 

…………………………….          -         ………………………………….. 

 

zwaną dalej Zamawiającym,  

 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………, reprezentowaną przez: 

……………………………..       -         ………………………….………. 

 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

 

Zgodnie z przeprowadzoną procedurą wyboru Wykonawcy, poza reżimem ustawy Pzp z dnia 29 

stycznia 2004 roku – (t.j.: Dz. U. 2019, poz. 1843 z poźn. Zm.) – zamówienie sektorowe poniżej 

428 000 euro, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w MPK w Radomiu  

Sp. z o.o., została zawarta Umowa, o następującej treści: 

 

 

§ 1 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane na terenie zajezdni 

MPK w Radomiu Sp. z o.o. (Przedmiot Umowy), polegające na: 

 

1. Rozebraniu nawierzchni jezdni (korytko) grubość 35 cm z wywozem materiału z rozbiórki poza 

teren MPK. 

2. Wykonaniu warstwy odsączającej gr. 5 cm. 
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3. Wykonaniu podbudowy z kruszywa betonowego (recykling) grubości 20 cm. 

4. Zaklinowaniu kruszywem 0/31,5 mm grubości średnio 5 cm. 

5. Skropieniu podbudowy nieulepszonej emulsją asfaltową. 

6. Wykonaniu warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC16W KR 5-7. 

7. Wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm AC11S KR 5-7. 

 

 

§ 2 

 

1. Termin zakończenia robót ustala się na dzień  18.09.2020 r. 

 

§ 3 

 

Obowiązki Zamawiającego: 

1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego Pan Janusz Porzyczka kierownik Działu Zarządzania Infrastrukturą  

i Ochroną Środowiska,  

3. Przystępowanie do odbiorów robót zgodnie z § 6 niniejszej Umowy. 

 

§ 4 

 

Obowiązki Wykonawcy: 

1. Terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 

przepisami, a zwłaszcza przepisami BHP i przeciwpożarowymi. 

3. Zgłaszanie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu – pod rygorem nie dokonania 

ich odbioru przez Zamawiającego. 

4. Uporządkowanie terenu poprzez usunięcie własnych urządzeń, zaplecza technologicznego i innych 

materiałów oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez załogę Wykonawcy 

najpóźniej w terminie 2 dni od daty spisania protokołu odbioru końcowego robót.  

5. Udzielenie gwarancji na wykonane roboty na okres 24 m-cy.  

6. Usuwanie w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy usterek powstałych z Jego winy  

i stwierdzonych przez Zamawiającego w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także  

w okresie gwarancyjnym. 

 

§ 5 

 

1. Za wykonanie robót będących Przedmiotem niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma 

zryczałtowane wynagrodzenie w kwocie stanowiącej iloczyn podanej w ofercie ceny jednostkowej 

netto za m2 usługi, tj. …. zł oraz obmierzonej i uzgodnionej z Zamawiającym, przed rozpoczęciem 

prac, ilości m2 remontowanej nawierzchni, tj … m2, co daje …………………… zł (słownie złotych: 

……….) netto, powiększone o należny podatek VAT w wysokości …….. zł (słownie złotych: …….),  

tj. łącznie …………………. zł (słownie złotych ………………………) brutto. 
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2. Zapłata za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy  

po protokolarnym bezusterkowym odbiorze całości robót przez Zamawiającego, w ciągu 14 dni  

od wystawienia faktury.                       

 

§ 6 

 

1. Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy po zakończeniu całości robót, 

nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości 

robót do odbioru. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania robót zgłoszonych przez Wykonawcę do odbioru,  

pod warunkiem, że roboty te są wykonane zgodnie z zamówieniem, prawidłowo oraz zgodnie  

z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami. 

 

 

§ 7 

 

1. Okres gwarancyjny liczony jest od daty ostatecznego bezusterkowego protokolarnego przyjęcia 

przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy i wynosi 24 miesiące na wykonane prace. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt  

w ciągu 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ich zaistnieniu. 

3. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w w/w terminie,  Zamawiający ma 

prawo również w tym przypadku, bez powiadomienia Wykonawcy, usunąć lub zlecić stronie 

trzeciej usunięcie wad i usterek a ponadto, a kosztami poniesionymi z tytułu zastępczego 

usuwania wad i usterek obciążyć w całości Wykonawcę, wystawiając na tę kwotę fakturę  

i przesyłając ją listem poleconym na adres Wykonawcy. 

 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami na terenie budowy i w jej obrębie, nie wnosi 

do nich żadnych zastrzeżeń oraz uważa je za wystarczające i jednoznaczne zarówno do określenia 

zakresu i wartości robót jak i prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że w trakcie wykonywania robót uwzględni uwarunkowania pogodowe 

charakterystyczne dla czasu i miejsca realizacji Przedmiotu Umowy oraz specyfikę funkcjonowania 

MPK w Radomiu Sp. z o.o. 

 

 

§ 9 

 

Strony ustalają adresy do korespondencji: 

Zamawiający: 26-600 Radom, ul. Wjazdowa 4, e-mail: mpk@mpk.radom.pl 

Wykonawca: …………………………………………….. 
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§ 10 

 

Administratorem danych osobowych, związanych z realizacją niniejszej Umowy jest Miejskie 

Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą  

w Radomiu, przy ul. Wjazdowej 4, 26-600 Radom, w imieniu której działa Inspektor Ochrony Danych, 

dostępny pod adresem e-mail: iod@mpk.radom.pl lub telefonicznie pod nr: 48/ 385 52 200.  

 

§ 11 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

 

§ 12 

 

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 13 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA 
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