
 

Nr sprawy: RG.271.10.2015.WG

UMOWA  
 
zawarta w dniu …................... r. w Ciechanowie. pomiędzy:
Gminą Ciechanów z siedzibą: 06-400 Ciechanów  ul. Fabryczna 8, 
zwaną dalej w tekście Zamawiającym;  
reprezentowaną przez Wójta Gminy Ciechanów – Marka  Kiwita.
a 
…......................................................................................
1...........................................
 
zwanym dalej Wykonawcą.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy RG.271.10.2015.WG strony 
zawarły umowę o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie utrzymania 
dróg na terenie Gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2015/2016 tj. odśnieżania, zwalczania 
gołoledzi, utrzymanie przejezdności dróg gminnych wskazanych przez Zamawiającego oraz 
wszelkie inne prace związane z odśnieżaniem wg wskazań Zamawiającego, zgodnie ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia.
2. Usługa obejmuje w szczególności:
1) odśnieżanie oraz zwalczanie gołoledzi przy pomocy pługa odśnieżającego, pługo-piaskarki,
piaskarki na samochodzie ciężarowym;
2) odśnieżanie przy pomocy piaskarko-ładowarki, koparko-ładowarki,równiarki według potrzeb.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecone prace terminowo i dokładnie, zachowując 
kolejność odśnieżania wskazaną przez Zamawiającego.
4. Wykonawca będzie składał tygodniowe sprawozdania z wykonanych prac we wtorki następnego
tygodnia.
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za straty i szkody powstałe w związku
z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonania, a będące
następstwem działania lub zaniechania Wykonawcy.
6. Wykonawca zapewnia stały kontakt telefoniczny w celu przyjmowania zgłoszeń o zimowym 
stanie dróg. Czas od zgłoszenia do rozpoczęcia odśnieżania nie może przekroczyć 2 godzin.

§ 2
Termin realizacji niniejszej mowy ustala się od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 3
1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie zamówienia ustala się poprzez określenie jego podstaw
według oferty przetargowej tj.:
1) odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi przy pomocy pługa odśnieżającego, pługo-piaskarki, 
piaskarki
na samochodzie ciężarowym …... zł/godz. pracy netto, czyli przy zastosowaniu 8% stawki
podatku VAT: …...................zł brutto;
2) odśnieżanie piaskarko-ładowarką, koparko-ładowarką:,równiarką ….... zł/godz. pracy 
netto, czyli przy zastosowaniu8% stawki podatku VAT............zł brutto.
2. Ceny wyszczególnione w § 3 ust. 1 obejmują koszty zużycia materiałów potrzebnych do 



zwalczania gołoledzi /sól, piasek/.
3. Kwoty podane w § 3 ust. 1 nie będą waloryzowane w okresie obowiązywania umowy.
4. Do stawek netto Wykonawca doliczył podatek od towarów i usług w wysokości 8 %.
5. Cena ostateczna zostanie określona na podstawie protokołów odbioru robót potwierdzonych 
przez przedstawiciela Zamawiającego.
 

§ 4
1. Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół odbioru wykonanych usług podpisany przez
obydwie strony, stwierdzający prawidłowe ich wykonanie
2. Z tytułu wykonanych usług Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w oparciu o ceny
jednostkowe, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ilości przepracowanych godzin.
3. Płatności rozliczane będą przelewem do 30 dni od daty złożenia faktury wraz z dokumentem
o którym mowa w ust. 1, na konto Wykonawcy podane na fakturze. Za termin zapłaty uważa się
dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
      

§ 5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 25 000,00 zł.
2. W razie opóźnienia w wykonaniu zleconej usługi Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary
umownej w wysokości 250,00 zł za każdy dzień opóźnienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
4. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego
wysokość tych kar na zasadach ogólnych.

§ 6
1. Zgodnie z art. 145 Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia
od umowy.
2. Zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
potrzeb Zamawiającego lub z przyczyn dotyczących Zamawiającego lub też z przyczyn 
obiektywnych, niezależnych od żądnej ze stron i dotyczy:
1) terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
2) wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług

3) zmian, do których strony upoważnione są na podstawie ustawy lub niniejszej umowy.

§ 7
W przypadku wystąpienia usług uzupełniających, których wartość nie przekroczy 50% wartości
niniejszej umowy zobowiązuje się Wykonawcę do ich wykonania pod warunkiem udzielenia 
zamówienia z wolnej ręki i spisania umowy między stronami.

§ 8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla ważności formy pisemnej.

§ 9
Osobą odpowiedzialna za realizację zamówienia z ramienia zamawiającego jest: 
Leszek Zmudczyński      
 

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 11
Wszelkie spory wynikające ze stosowania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy sąd



dla Zamawiającego.
§ 12

Umowę sporządzono w 2jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego oraz 1 dla 
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      WYKONAWCA:


