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- p r o j e k t - 

 
U M O W A    N R  .......................... 

 
 
     Zawarta w dniu …………………2011 roku w Krapkowicach pomiędzy : 
 
1. Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza – Andrzeja Kasiurę, z siedzibą w  

    Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, NIP: 199-001-2987 

    zwaną dalej „Zamawiającym”, a  

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

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia na”  

„Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkin gów gminnych w 

sezonie zimowym 2011/2012 na Zad. Nr……..”, zgodnie z ofertą stanowiącą 

załącznik nr 1  do niniejszej umowy.. 

2. Usługi zimowego utrzymania będą polegać na zwalczaniu śliskości zimowej i 

odśnieżaniu jezdni i chodników , 

     3.   Wykaz i powierzchnię dróg, chodników, placów i parkingów oraz skrzyżowań do   

           zimowego utrzymania stanowi załącznik nr 2  do umowy . 

     4.  Do rozprowadzania środków chemicznych i uszorstniających Wykonawca może 
          stosować posypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały  
          uszorstnające i chemiczne.  
         Urządzenie dozujące rozsypywarki powinno zapewniać uzyskanie wydatków   

          jednostkowych  ustalonych normami technologicznymi : 

     -  dla środków chemicznych od 5-30 g/ m 2 

     -  dla materiałów uszorstniających od 50-100 g / m 2 
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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 należnego Wykonawcy w wyniku realizacji  

     przedmiotu zamówienia będą ceny brutto podane w tabeli elementów, zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do umowy. 

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 niż podane w tabeli elementów, związanych z 

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

podanej w tabeli elementów do formularza ofertowego, przy zastosowaniu KNR lub 

KSNR -ów .  

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

regionu opolskiego za ostatni kwartał. 

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

    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 budżecie.  

 

§ 3 

1. Faktura za wykonaną pracę będzie realizowana po uprzednim bieżącym 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 do 21 dni po dostarczeniu kompletu 

dokumentów.  

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

miesiącu. 

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

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

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

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

rozliczeniach tej umowy. 
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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 sezonie zimowym 2011/2012. 

          Umowa zostanie zawarta z terminem realizacji do 31.03.2012r. przy czym   

          Wykonawca  zobowiązuje sie do realizacji przedmiotu zamówienia po tym terminie,    

          jeżeli warunki atmosferyczne będą tego wymagały. 

2.  Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu  będzie podejmował Burmistrz  

Krapkowic.  

§ 5 

1.  Strony zobowiązane są, każda 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 należeć będzie: telefoniczne 

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

wydawanie poleceń, instrukcji ,  nadzorowanie i kontrola wykonywanych czynności oraz 

rozliczanie płatności. 

§ 6 

Oprócz czynności podstawowych do obowiązków Wykonawcy należy bezzwłoczne 

przekazanie Zamawiającemu informacji o : 

- aktualnych stanach przejezdności dróg  chodników, stwierdzonych w trakcie realizacji   

  usługi. 

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

- zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, 

- innych zdarzeniach na drogach powodujących utrudnienia w ruchu drogowym.  
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§ 7 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną według Kodeksu Cywilnego a także 

ponosi wszelkie koszty z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem: 

nieszczęśliwych zdarzeń i wypadków dot. pracowników oraz osób trzecich - za szkody 

osobowe i majątkowe wyrządzone w następstwie niewykonania lub nienależytego 

wykonywania usług objętych umową (szczególnie za skutki usług niezgodnych ze 

standaryzacją, skutkami zwłoki w  podstawieniu sprzętu). 

2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca zapewni, że jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z sumą 

gwarancyjną na kwotę co najmniej 100 000 zł za szkodę  na osobie lub w mieniu od 

jednego zdarzenia oraz zobowiązuj się posiadać polisę w pełnym okresie realizacji 

umowy. 

 

§ 8 

W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć utrzymanie 

zimowe  dróg i chodników sprzętem zamiennym  bez uzyskania dodatkowego 

wynagrodzenia.  

 

§ 9 

1 . Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 

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.  

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 każdą godzinę zwłoki. 

  2. W przypadku nie rozpoczęcia pracy w danym dniu z winny Wykonawcy , Zamawiający   

      może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczyć kary    

      wyszczególnione w § 9.  

  3. W przypadku wadliwego wykonania usług  będących przedmiotem umowy lub w  

       przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma 
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       prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z zastosowaniem kar   

       umownych   wymienionych w § 9. 

4.   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. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych . 

§ 10 

Wykonawca będzie realizował zamówienie przy użyciu sprzętu wymienionego w ofercie . 

Dopuszcza się możliwość zatrudniania podwykonawców, zgłoszonych w ofercie za 

działania których odpowiedzialność ponosić będzie Wykonawca. 

§ 11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy winny być dokonywane wyłącznie  

za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu , pod rygorem nieważności. 

Zakazuje się istotnych  zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za 

wyjątkiem zmiany urzędowej wysokości stawki podatku VAT.  

§ 12 

Wykon  może rozpocząć realizacje zadnia  zadania tylko w sposób określony w  § 5 ust. 3 

umowy.  

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy branżowe, przepisy kodeksu cywilnego, jeśli przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych nie stanowią inaczej.  

§ 14 

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

 

  ZAMAWIAJĄCY :                                                                  WYKONAWCA : 

 

 

 

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


