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     - p r o j e k t - 
 

                              U M O W A    N R  .......................... 
 
 
     W dniu ……………………….. 2009 roku w Krapkowicach pomiędzy : 
 
1. Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza – mgr. Piotra Sollocha 

     zwaną dalej „Zamawiającym”, a  

    
 2. ………………………………………………………………………………………….  
 
     reprezentowanym przez : …………………………………………………………... 
 
      zwanym dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści : 

 

§ 1  

 

1.   Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego  Wykonawca przyjmuje do wykonania  

zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów gminnych 

w sezonie zimowym 2009/2010 i 2010/2011”, zgodnie ze specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.   

2. Wykaz i powierzchnię dróg, chodników, placów i parkingów oraz skrzyŜowań do 

zimowego utrzymania stanowi załącznik nr 2 do umowy . 

3.  Tabela elementów stanowi załącznik nr 3 do umowy . 

4. Urządzenie dozujące rozsypywarki powinno zapewniać uzyskanie wydatków 

jednostkowych  ustalonych normami technologicznymi : 

     - dla środków chemicznych  10 - 30 g / m 2 

     - dla materiałów uszorstniających  60 - 150 g / m 2 

5. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania w gotowości sprzętu wraz z obsługą oraz 

zapewnienia materiałów do zwalczania śliskości nawierzchni jezdni i chodników w 

technologii  mieszanki solno-piaskowej (4% i 20%) i piasku uszorstniającego.   

 

§ 2 

 

1 . Podstawą do rozliczenia  wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy w wyniku realizacji  

     przedmiotu zamówienia będą ceny brutto podane w tabeli elementów. 
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2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obliczane będzie jako iloczyn ceny jednostkowej 

podanej w tabeli elementów  i ilości  wykonanych jednostek . 

3. W przypadku wystąpienia robót innych niŜ podane w tabeli elementów, związanych z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia  będą one rozliczane wg. stawki r-g z narzutami 

podanej w tabeli elementów, przy zastosowaniu KNR lub KSNR -ów .  

    Ceny materiałów i sprzętu nie przekroczą średnich cen podanych w Sekocenbudzie za 

ostatni kwartał. 

4. Wykonawca nie będzie otrzymywał odrębnie wynagrodzenia za pełnienie dyŜurów. 

    Koszty te są ujęte w cenach (stawkach) podanych w tabeli elementów. 

5. Zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji umowy nie mogą przekroczyć środków 

finansowych przewidzianych na ten cel w jego budŜecie.  

 

§ 3 

 

1. Faktura za wykonaną pracę będzie realizowana po uprzednim  sprawdzeniu i akceptacji 

przez Zamawiającego jakości (bezusterkowej) wykonanych usług oraz zgodności jej 

wykonania z umową, obowiązującymi przepisami i po protokolarnym przejęciu prac 

przez Zamawiającego, w terminie 21 dni po dostarczeniu kompletu dokumentów.  

2. Fakturowanie i realizacja zapłaty za wykonane roboty odbywać się będzie jeden raz w 

miesiącu. 

3. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest / nie jest płatnikiem VAT i posiada numer identyfikacyjny  

NIP ................................................................... oraz otwarty rachunek bankowy w 

............................................................................................................................................ 

     Nr ...................................................................... ,  którym będzie się posługiwał w 

rozliczeniach tej umowy. 

4. Wykonawca będzie wystawiał faktury na Zamawiającego: 

Gmina Krapkowice 

Ul. 3 Maja 17 

47-303 Krapkowice 

NIP: 199-00-12-987 

 

§ 4  

 

1.  Usługi objęte niniejszą umową będą świadczone w sezonach zimowych 2009/2010 i  
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     2010/2011. 

2.  Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu robót zimowych będzie podejmował 

Burmistrz  Krapkowic.  

 

§ 5 

 

1.  Strony zobowiązane są, kaŜda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonaniu  

 niniejszej umowy . 

2.  Do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają  

następujące osoby : 

     2.1.Zamawiający : ......................................................................................... 

 

     2.2 Wykonawca : .......................................................................................... 

3. Do zadań koordynatora umowy ze strony Zamawiającego naleŜeć będzie: telefoniczne 

zlecanie podjęcia  czynności określonych umową, osobie wskazanej w pkt. 2.2 umowy,  

nadzorowanie i kontrola wykonywanych czynności oraz rozliczanie płatności. 

 

§ 6 

 

Oprócz czynności podstawowych do obowiązków Wykonawcy naleŜy bezzwłoczne 

przekazanie Zamawiającemu informacji o : 

- aktualnych stanach przejezdności dróg , 

- czasie rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia prac na poszczególnych odcinkach dróg, 

- zagroŜeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, 

- innych zdarzeniach na drogach powodujących utrudnienia w ruchu drogowym.  

 

§ 7 

 

W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek niewykonania lub 

nienaleŜytego wykonania prac będących przedmiotem umowy, łącznie ze skutkami 

finansowymi, winę ponosi Wykonawca .  

§ 8 

 

1 . Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 



Nr sprawy: BPiZ-341/08/09                                          Załącznik nr 5 do SIWZ 
    

a)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi    

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 0, 2 % wartości obliczonej jako 

iloczyn pracy piaskarki (łącznie z piaskiem, jego transportem, załadunkiem i 

pracą operatora za 100 m2) i łącznej  powierzchni dróg do zimowego 

utrzymania, tj . 73 862 m 2 . 

b)  za zwłokę w rozpoczęciu pracy w danym dniu, w wysokości 0, 2 % wartości 

obliczonej  jak w punkcie „a” , 

c)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0, 05 

% wartości  obliczonej jak w punkcie „a” za kaŜdą godzinę zwłoki. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez  

     Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości  

0,2 % wartości obliczonej jak w punkcie 1, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji 

przedstawionej w art . 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

Kodeksu cywilnego, jeŜeli szkoda przewyŜszy wysokość kar umownych . 

 

§ 9 

Wykonawca będzie realizował zamówienie przy uŜyciu  własnych sił i środków. Dopuszcza 

się moŜliwość zatrudniania podwykonawców, za działania których odpowiedzialność 

ponosić będzie Wykonawca. 

§ 10 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy winny być dokonywane wyłącznie 

w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaŜności . 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy branŜowe, przepisy kodeksu cywilnego jeśli przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych nie stanowi inaczej.  

§ 12 

 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach - po dwa dla kaŜdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                  WYKONAWCA : 

 

 

…………………………………           ………………………………... 


