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WZÓR UMOWY. PROSZĘ NIE WYPEŁNIAĆ I NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY 

UMOWA  nr........../2013                  

w sprawie zamówienia publicznego, udzielonego w trybie – przetargu nieograniczonego 

 

zawarta w dniu ………2013 roku, pomiędzy Gminą Gryfów Śląski przy ul. Rynek 1 zwaną 

dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje: 

 

Burmistrz Gminy i Miasta                   – Olgierd Poniźnik 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy        – Anny Jankowskiej 

 

a ………………………………………………………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą’’, reprezentowanym przez: ………………………………………

      

 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie  pn.: 

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE                      

2013/2014 – GMINA GRYFÓW ŚLĄSKI 

W CZĘŚCI……… 

 

 

§ 2. 

 

1. Szczegółowy zakres prac określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz                 

z wykazem dróg, stanowiące  integralną część niniejszej umowy. 

 

 

§ 3. 

 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, zobowiązuje się zrealizować usługę, określoną w  

§ 1 i 2 w terminie od dnia podpisania umowy do 31.03.2014 r. 

 

 

§ 4. 

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do przedmiotu umowy jest: 

………………………. 

 

2. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu umowy jest Pan 

Arkadiusz Klask, podinspektor ds. drogownictwa UGiM Gryfów Śląski. 

 

3. Osoby upoważnione do powiadamiania Wykonawcy o konieczności podjęcia prac: 

 

 Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski – 667 777 141 

 Naczelnik Wydziału Technicznego – 667 777 164 

 Arkadiusz Klask, podinsp. ds. drogownictwa UGiM Gryfów Śląski – 667 777 145 
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4. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

 

a) wykonać przedmiot umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia oraz z należytą starannością gwarantującą wysoką jakość, 

b) do wykonania czynności określonych niniejszą umową Wykonawca użyje własnego 

sprzętu i materiałów. 

c) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o 

przeszkodach uniemożliwiających mu wykonywanie odśnieżania i posypywania 

dróg. Brak takiego zawiadomienia, oraz zaniechanie wykonywania czynności 

wynikających z niniejszej umowy, daje podstawę Zamawiającemu do odstąpienia 

od umowy bez wypowiedzenia. 

d) W razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej wykonywanie usług 

wymienionych w §1niniejszej umowy, Wykonawca zapewni na własny koszt zastępcze 

wykonanie tych usług, w taki sposób aby utrzymać drogi zgodnie z wymaganiami 

określonymi w SIWZ. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych 

dodatkowych kosztów. 

e) W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego wykonania usług, 

Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usług. Strony ustalają, że 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zastępczego wykonania usług. Faktura 

wystawiona przez Zamawiającego Bedzie płatna przez Wykonawcę w terminie 30 dni 

od daty jej otrzymania. 

5. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w 

związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych. 

.  

 

§ 5 

1. Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie za każdy miesiąc wykonywania 

usługi na podstawie złożonej faktury VAT/rachunku w terminie 14 dni od daty  

przedłożenia tych dokumentów.  

2. Faktury/rachunki za wykonaną usługę w danym miesiącu należy przedłożyć do dnia15 

następnego miesiąca sezonu zimowego 2013/2014 objętego umową wraz z zestawieniem 

przepracowanych godzin na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego, 

potwierdzonych przez sołtysa danego Sołectwa. 

 

 

 

§ 6 

 

1. Za wykonanie zadania określonego w §1 i §2 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy wynagrodzenie , które zgodnie ze złożoną ofertą wynosi:  

………………zł. brutto za godzinę wykonywania usługi. 

słownie: ………………………………………………………………………………….. 
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§ 7 

 

1. W przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych 

niniejszą umową, Zamawiający zastrzega zastosowanie kar umownych: 

a) za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania prac opisanych w pkt. III SIWZ - 50 zł. 

za każdą godzinę zwłoki, 

b) za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości  3 tyś. zł.  

 

 

§ 8 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 

a) Za opóźnienie w przystąpieniu do prac z winy Zamawiającego w wysokości 20 zł.  

za każdą godzinę zwłoki. 

 

 

§ 9 

 

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić tylko w zakresie opisanym w SIWZ za 

zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz Ustawa o Zamówieniach Publicznych. 

 

 

§ 11 

 

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla 

Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy. 

 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY                                                                                     WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

KONTRASYGNATA  SKARBNIKA  GMINY 


