
IGP. 7031.2.2020.DR2                                                                                                                        PROJEKT 

 
     UMOWA Nr …….. / 2020 

 

zawarta w dniu ………………………… pomiędzy  

1. Gminą Wągrowiec z siedzibą w Wągrowcu, przy  ul. Cysterskiej 22, NIP 766-19-68-498                 

reprezentowaną przez:   

Pana Przemysława Majchrzaka – Wójta Gminy Wągrowiec 

zwanym dalej „Zamawiającym”, a 

2. ………………………………………………, zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

zgodnie ze złożoną ofertą wykonawcy oraz w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień       

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz na podstawie Regulaminu udzielania zamó-

wień publicznych w Urzędzie Gminy Wągrowiec, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Wójta 

Gminy Wągrowiec nr 22/2018 z dnia 5 marca 2018 r. zmienione Zarządzeniem nr 8/2020 

Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 10 stycznia 2020 r. została zawarta umowa następującej treści: 

 
§ 1. 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania mechanicznego profilowania                

i wałowania dróg gminnych żwirowych, żużlowych i tłuczniowych równiarką samojezdną oraz walcem 

drogowym  na terenie Gminy Wągrowiec. 

2. Usługa polega na wyrównaniu podłużnym korpusu drogi z nadaniem równanym nawierzchniom              

odpowiedniego profilu podłużnego i poprzecznego zapewniającego spływ wód opadowych z jednocze-

sną likwidacją ubytków gruntowych, zaniżeń i kolein.  

3. Prace należy przeprowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych (właściwa wilgotność 

podłoża), gdy grunt jest nawilgocony co ułatwia ścinanie gruntu na wygórowaniach i jego zagęszczenie. 

 

§ 2. 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy określony w § 1 od dnia podpisania umowy do dnia 
30.11.2020r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na niniejszy cel, z zastrzeże-
niem, iż, dla Części ………………………………………………………………… : 

a) około 70% zamówienia winno zostać wykonane do dnia 30.06.2020r. 

b) kolejne profilowania i wałowania będą zlecane sukcesywnie do dnia 30.11.2020r. 

2. W przypadku konieczności zwiększenia zakresu przedmiotu umowy, strony dokonają stosownej             
zmiany umowy w oparciu o stawkę jednostkową brutto określoną w ofercie Wykonawcy. 

 
§ 3. 

Zasady profilowania i wałowania : 

a) wyrównać wyboje gruntem otrzymanym poprzez ścięcie wygórowań, powstałych z  materiału 

wyniesionego z wybojów, kolein  i zaniżeń drogi, 

b) odtworzyć profil pierwotny poprzez ścięcie poboczy  i przesunięcie  otrzymanej stąd ziemi                  

w kierunku umożliwiającym spływ wody, 

c) profilowanie dróg należy wykonywać równiarką tak, aby zapewnić nawierzchni gruntowej              

odpowiednie odwodnienie, a następnie należy wyprofilowany odcinek drogi zagęścić walcem,  



d) zabrania się pozostawiania odwałków ziemi na poboczach; w przypadku pozostawienia               

odwałków Zamawiający nie dokona odbioru wykonanej pracy, 

e) czas i miejsce robót przeznaczonych do wykonania do dnia 30.06.2019r., o których mowa w 

§2 ust.1 będą zlecane przez Zamawiającego pisemnie z podaniem terminu realizacji zlecenia, 

f) po zrealizowaniu zlecenia Wykonawca robót wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporzą-

dzi protokół odbioru. W protokole odbioru należy wskazać miejsce robót oraz podaną ilość 

robót    wykonanych, 

g) podpisany przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego protokół odbioru nie zawiera-

jący uwag oraz potwierdzenie wykonania robót przez sołtysa będzie podstawą do wystawienia 

faktury, 

h) w przypadku niewłaściwego wykonania usługi w wyniku  niekorzystnych warunków  atmosfe-

rycznych ( za suche lub za mokre podłoże ), pozostawienia odwałków ziemi, Wykonawca usługi             

zobowiązany będzie do powtórnego wykonania  usługi równania i wałowania dróg bez dodat-

kowej zapłaty. 

 
§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do telefonicznego informowania Zamawiającego każdego dnia                  

roboczego o miejscu wykonywania usługi. 

2. Wykonawca odpowiada za organizację i zagospodarowanie zaplecza wykonywanych robót. 

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren wykonywania robót. 

4. Pojazdy wykonujące roboty będące przedmiotem zamówienia muszą być prawidłowo oznakowane 

oraz muszą być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, widoczny ze 

wszystkich stron z dużej odległości. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie oznakowania pojazdów i zapewnienie 

bezpieczeństwa użytkowników dróg w trakcie wykonywania robót. 

6. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, zarówno w trakcie ich         

realizacji, jak i w wyniku zaniechania prac lub niewłaściwego ich wykonania. 

7. Za stan sprzętu w trakcie wykonywania robót odpowiedzialny jest Wykonawca. 

8. Do odbioru, kontroli oraz kontaktowania się z Wykonawcą, Zamawiający wyznaczy upoważnioną 

osobę. 

9. W razie awarii sprzętu, o którym mowa w pkt. 7 Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiają-

cego i poda przypuszczalny czas naprawy sprzętu, przy czym termin określony w § 2 nie może ulec 

zmianie.  

 
§ 5. 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 strony ustalają na kwotę: 

……………………………………………………………………………… (słownie: ………………………. Złotych 00/100) 
brutto. 

2. Wartość robót wykonanych dla danej części zostanie ustalona na podstawie ilości robót faktycznie 

wykonanych potwierdzonych protokołami odbioru oraz zaoferowanej ceny jednostkowej.                       

3. Podstawę wystawienia faktur stanowić będą protokoły odbioru nie zawierające uwag spisane po 

zakończeniu każdorazowego zlecenia, podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy i zaakceptowane 

przez przedstawiciela Zamawiającego oraz potwierdzenie wykonania robót przez sołtysa.  



4. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni od 

dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze. 

 
§  6. 

Stwierdzone przez Zamawiającego wady i usterki Wykonawca zobowiązuje się usunąć na koszt wła-
sny    w terminie 5 dni od daty ich zgłoszenia. 

 

§ 7. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu danego zlecenia w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto                

określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze danego zlecenia w wysokości 

0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od 

terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20%              

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty             

obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu terminowi Za-

mawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej z wynagrodzenia Wyko-

nawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1. 

5. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżo-

nych kar umownych. 

 

§ 8. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. W takim wy-

padku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu należytego 

wykonania części umowy, 

b) gdy Wykonawca nie realizuje robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

po mimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych uwag przedstawiciela Zamawiającego, 

d) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania nie 

nastąpiła poprawa ich wykonania. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiający odmawia 

bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b-d i ust. 2 winno nastąpić w 

terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych przypadków. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego  



sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót według stanu na dzień odstąpie-

nia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

c) Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabez-

pieczające.  

 

§ 9. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Ko-

deksu Cywilnego. 

3. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawia-

jącego jeden dla Wykonawcy. 

 
            
    ZAMAWIAJĄCY:                                        WYKONAWCA: 
   

 


