Zał. nr 2 do SIWZ
Projekt

UMOWA

zawarta w dniu ……………………w Łańcucie pomiędzy Gminą Łańcut ul. Mickiewicza 2a
37-100 Łańcut zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje:
Pan Zbigniew Łoza - Wójt Gminy
przy kontrasygnacie - Wiktora Skoczyńskiego – Skarbnika Gminy
a …………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą, które reprezentują:
………………………………………………..
………………………………………………..
§1
W wyniku wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
rozstrzygniętego w dniu …………:
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
w ramach zadania:
„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY
ŁAŃCUT W SEZONIE 2013/2014”
OBEJMUJĄCE NASTĘPUJĄCY REJON OBSZAROWY:
I. Rejon obszarowy nr 1
II. Rejon obszarowy nr 2
III. Rejon obszarowy nr 3
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług związanych z
zimowym utrzymaniem dróg gminnych sezonie zimowym 2013/2014 r. w następującym
zakresie:
- odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi mieszanką piaskowo – solną 20%, oraz piaskiem w
stanie zapewniającym bezpieczne warunki ruchu kołowego,
- oczyszczenie dróg i chodników po okresie zimowym.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 określa
Specyfikacja Istotnych Warunków.
§2
1. rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy – od podpisania umowy
2. zakończenie wykonywania przedmiotu umowy – 30.04.2014 r.
§3
Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie usług zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego
dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, oraz
dostarczenie materiałów, maszyn i urządzeń koniecznych do realizacji niniejszej umowy.
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§4
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy
wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych wg Oferty Wykonawcy, oraz
ilości wykonanych usług, tj.:

I. REJON OBSZAROWY nr 1
-pługopiaskarka/sprzęt zamienny ………………….. – 120 h x …………… zł./h
sprzętu

efektywnej pracy

= ……………………..….…...zł. brutto

słownie:…………………………………………………………………………………………………………………..……
w tym podatek VAT ……………….………… zł, w wysokości ….…….%
-pług lemieszowy średni/sprzęt zamienny …………..…..–160 h x …………….zł./h
pracy sprzętu

efektywnej

= .…………………….… zł. brutto

słownie:…………………………………………………………………………………………………………………..……
w tym podatek VAT ……………….………… zł, w wysokości ….…….%
- mieszanka piaskowo-solna 20% - 110 m3 x………………=: …………………….…… zł. brutto
słownie:……………………………………………………………………………………….………………………..……
w tym podatek VAT ……………….………… zł, w wysokości ….…….%
RAZEM REJON OBSZAROWY NR 1 –……………….………………………………brutto
słownie:…………………………………………………………………………………………………………………..……

II. REJON OBSZAROWY nr 2
-pługopiaskarka/sprzęt zamienny ………………….. – 100 h x …………… zł./h
sprzętu

efektywnej pracy

= ……………………..….…...zł. brutto

słownie:…………………………………………………………………………………………………………………..……
w tym podatek VAT ……………….………… zł, w wysokości ….…….%
-pług lemieszowy średni/sprzęt zamienny …………..…..–60 h x …………….zł./h
pracy sprzętu

efektywnej

= .…………………….… zł. brutto

słownie:…………………………………………………………………………………………………………………..……
w tym podatek VAT ……………….………… zł, w wysokości ….…….%
- mieszanka piaskowo-solna 20% - 50 m3 x………………=: …………………….…… zł. brutto
słownie:……………………………………………………………………………………….………………………..……
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w tym podatek VAT ……………….………… zł, w wysokości ….…….%
RAZEM REJON OBSZAROWY NR 2 –……………….………………………………brutto
słownie:…………………………………………………………………………………………………………………..……

III. REJON OBSZAROWY nr 3
-pługopiaskarka/sprzęt zamienny ………………….. – 120 h x …………… zł./h
sprzętu

efektywnej pracy

= ……………………..….…...zł. brutto

słownie:…………………………………………………………………………………………………………………..……
w tym podatek VAT ……………….………… zł, w wysokości ….…….%
-pług lemieszowy średni/sprzęt zamienny …………..…..–90 h x …………….zł./h
pracy sprzętu

efektywnej

= .…………………….… zł. brutto

słownie:…………………………………………………………………………………………………………………..……
w tym podatek VAT ……………….………… zł, w wysokości ….…….%
- mieszanka piaskowo-solna 20% - 90 m3 x………………=: …………………….…… zł. brutto
słownie:……………………………………………………………………………………….………………………..……
w tym podatek VAT ……………….………… zł, w wysokości ….…….%
RAZEM REJON OBSZAROWY NR 3 –……………….………………………………brutto
słownie:…………………………………………………………………………………………………………………..……
2. W dniach ustawowo wolnych (wolne soboty, niedziele i święta) będą stosowane ceny jak
w pozostałe dni tygodnia.
3. Ceny nie ulegają zmianie i obowiązują przez cały okres realizacji umowy.
§5
1. Strony postanawiają, że usługi związane z realizacją zamówienia rozliczane będą
w okresach miesięcznych po wystawieniu faktury przez Wykonawcę.
Do faktury Wykonawca dołączy raport pracy sprzętu min. na 2 dni przed wystawieniem
faktury. Zweryfikowany raport będzie podstawą do wystawienia faktury.
2. Rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie w terminie do 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu.
§6
Z tytułu nienależytego wykonania zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do
potrącenia Wykonawcy 20 % wartości miesięcznego wynagrodzenia na podstawie
protokołów z kontroli dróg stwierdzających nienależyte wykonanie usług, które będą
podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy.
Za szkody wyrządzone w mieniu w trakcie wykonywania usługi odśnieżania odpowiada
Wykonawca. W związku z tym strony ustalają, że szkody będą usuwane w nieprzekraczalnym
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terminie 7 dni od daty zgłoszenia, w razie zwłoki w usunięciu szkody Zamawiający zastrzega
sobie prawo do jej wyceny, wyboru wykonawcy i potrącenia stosownej należności za
wykonanie prac z faktury.
§7
1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w
następujących wypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5%
wynagrodzenia umownego,
b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn innych
niż zapisano w art. 145 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - w
wysokości 5% wynagrodzenia umownego wyliczonego odpowiednio do wartości robót
pozostałych do wykonania.
2.Strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
§8
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu usług.
Zamawiający przewiduje roboty uzupełniające do 20% wartości zamówienia dla Rejonu
obszarowego.
§9
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywanych usług bez powiadomienia
Wykonawcy.
§ 10
1. Odpowiedzialnym z ramienia Wykonawcy za właściwe prowadzenia akcji zimowego
utrzymania dróg gminnych będzie P. ......................................tel. ……………………………..
2. Nadzorującymi prowadzenie zimowego utrzymania dróg gminnych ze strony
Zamawiającego będą: Zdzisław Mazurkiewicz, Krzysztof Owsiak.
§ 11
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. W takim wypadku Wykonawca może
żądać od Zamawiającego jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania
części umowy.
2. Za zwłokę w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokości kar umownych.
4. Wykonawca nie może wypowiedzieć niniejszej umowy w trakcie trwania sezonu
zimowego.
5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych
w wyniku realizacji niniejszej umowy.
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i
Kodeksu Postępowania Cywilnego.
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy
sąd.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz.
dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.
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Załączniki do umowy:
1. SIWZ
2. Oferta Wykonawcy

Zamawiający:

Wykonawca:
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