W dniu ………………………. 2021 r. w Piszu pomiędzy Powiatem Piskim, 12-200 Pisz,
ul. Warszawska 1, NIP: 849-150-34-23, reprezentowanym przez:
P. Leszka Skolimowskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu,
ul. Czerniewskiego 6, działającego na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w Piszu
nr 25/111/2014 z dnia 07 marca 2014 r., przy kontrasygnacie Głównego Księgowego
– P. Danuty Poreda, zwanym dalej Zamawiającym
a ...........................................................................................................................................,
NIP: .............................., REGON: .................................. zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
P. ................................... – ......................................
na podstawie wyboru oferty w postępowaniu Nr PZD.3211.17.2021.ZK została zawarta
umowa następującej treści:
§1
Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obsługi laboratoryjnej
dla zadania:
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1867N (Wierzbiny) – Drygały – Skarżyn
od km 0+000 do km 11+200
Wytyczne, wymagania i szczegółowy zakres badań zostały określone w opisie przedmiotu
zamówienia (załącznik nr 1) i w kosztorysie ofertowym (załącznik nr 3), stanowiącymi
integralną część umowy.
§2
1. Niniejsza umowa obowiązuje od daty podpisania przez cały okres trwania inwestycji,
nie wcześniej niż do dnia dokonania bezusterkowego odbioru robót budowlanych przy
zadaniu inwestycyjnym.
2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych — do dnia 31 października 2022 r.
W przypadku opóźnienia wykonania robót budowlanych i przesunięcia się terminu
odbioru, usługi obowiązują do dnia zakończenia zadania inwestycyjnego.
3. Strony przewidują możliwość zmiany terminu określonego w ust. 1 w przypadku
następujących okoliczności:
a) siła wyższa, to znaczy niezależne od Stron losowe zdarzenie zewnętrzne, które było
niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, i któremu nie można
było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod
pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny,

katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, burzę, huragan, strajk i in.;
b) niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie
robót;
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
d) udzielenie Wykonawcy zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego;
e) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia publicznego, którego
wykonanie będzie mieć wpływ na realizację niniejszej umowy;
f) wystąpienie okoliczności niezależnych od Stron, których Strony w dniu podpisania
umowy nie przewidziały, a które będą miały wpływ na wykonanie przedmiotu
umowy.
4. Od dnia wejścia teren budowy Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną
za bezpieczeństwo i ochronę osób trzecich w związku z wykonywanymi robotami
objętymi umową w obrębie terenu budowy, a także za wszelkie szkody wyrządzone
Zamawiającemu i osobom trzecim.
5. Za bezpieczeństwo i higienę pracy przy prowadzonych pracach odpowiada Wykonawca.
§3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z dołożeniem najwyższej
staranności, terminowo, a w szczególności wykonać zgodnie z zasadami współczesnej
wiedzy technicznej, z uwzględnieniem współczesnych technologii, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Strony zobowiązują się powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach
w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie realizacji umowy, co nie zwalnia ich
od odpowiedzialności za terminowe i należyte wykonanie umowy.
§4
1. Wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia ustala się na kwotę
brutto: …………………………. zł.
(słownie brutto: ............................................................................... złotych ...../100).
Powyższa kwota zawiera podatek VAT .....% w wysokości: ………………. zł.
(słownie: .......................................................................................... złotych ...../100).
2. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę
trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

3. Uznaje się, że:
a) Wykonawca uwzględnił wszystkie dodatkowe elementy zamówienia nieokreślone
szczegółowo, ale niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
b) wartość umowy określona w § 4 ust. 1 w całości obejmuje wszelkie ryzyko
i nieprzewidziane okoliczności przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym ceny
jakichkolwiek usług, materiałów, pracy sprzętu, transportu, a także wszelkie prace
i wydatki dodatkowe bądź inne, określone w umowie lub nie, które są nieodzowne
w celu wykonania i ukończenia przedmiotu umowy.
4. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Wykonawca potwierdza, ze jest świadom

stopnia złożoności, rozmiaru oraz wymogów przedmiotu umowy, i że wartość określona
w § 4 ust. 1 umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane
z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy. Wobec powyższego Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody
czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia i wynagrodzenia
Wykonawcy w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy. Z tego
powodu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu zamówienia i wynagrodzenia
Wykonawcy do kwoty netto nieprzekraczającej 130 000,00 zł w oparciu o ceny
jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy.
7. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej
stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej
umowy odpowiednio dostosowana.
8. Wykonawca będzie wystawiał faktury nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie
sprawozdania stwierdzającego ilość i zakres rzeczowy badań w danym okresie
rozliczeniowym.
9. Faktury należy wystawiać w następujący sposób:
Nabywca:
Powiat Piski, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, NIP: 8491503423
Odbiorca i Płatnik:
Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz
10. W przypadku przesłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEFexpert:
Nabywca:
Powiat Piski, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, NIP: 8491503423
Odbiorca i Płatnik:
Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz.
GLN: 5907696021034
11. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres e-mail:
faktury@pzd.pisz.pl
12. Zapłata za fakturę z wykazaną kwotą VAT realizowana będzie wg modelu podzielonej
płatności (split payment).
13. Zapłata nastąpi po realizacji przedmiotu zamówienia przelewem w ciągu 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
14. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy: ………………………………………………………………….…….……..
15. Wykonawca oświadcza, iż podany rachunek bankowy, otwarty w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą, jest wskazany w zgłoszeniu indentyfikacyjnym
i zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym do naczelnika urzędu skarbowego właściwego
w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji
i identyfikacji podatników i płatników.

16. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§5
1. W wynagrodzeniu Wykonawcy, określonym w § 4 ust. 1, zostały uwzględnione
wszystkie koszty związane z wykonaniem wszystkich badań.
2. Jeżeli dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia niezbędne jest uczestnictwo
innych osób, Wykonawca zapewnia udział tych osób we własnym zakresie i na własny
koszt.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności,
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1.
b) za każdą dobę opóźnienia w stawieniu się na miejscu wykonywania badań,
potwierdzoną notatką Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiającego, w odniesieniu do ustalonego czasu w wysokości 1% wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za opóźnienie w zapłacie – odsetki ustawowe za okres od dnia wymagalności do dnia
zapłaty.
b) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10%
wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni
w następujących sytuacjach:
a) będzie prowadzone postępowanie likwidacyjne firmy Wykonawcy;
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
d) zostanie wypowiedziana lub rozwiązana umowa na roboty budowlane (w terminie
30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o wystąpieniu ww.
okoliczności).
§7
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§8
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza – jak za własne
działanie lub zaniechanie.
§9
1. Osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego w sprawie wykonania
przedmiotu umowy jest Inspektor nadzoru inwestorskiego:
P. ...............................; tel.: .............................; adres e-mail: .......................................
2. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w sprawie wykonania przedmiotu
umowy jest:
P. ...............................; tel.: .............................; adres e-mail: .......................................
§ 10
1. Strony umowy zobowiązują się do współpracy przy realizacji jej postanowień.
2. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy strony będą rozwiązywać
w drodze porozumienia.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Sprawy nierozwiązane podlegają rozstrzygnięciom sądu właściwego miejscowo dla
siedziby Zamawiającego.
§ 11
1. Wszystkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu – pod rygorem nieważności.
2. Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:
a) opis przedmiotu zamówienia;
b) oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.
§ 12
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.
2. Umowa zawiera ....................... ponumerowane i parafowane strony.
Zamawiający:

Wykonawca:

