Umowa nr ............................
(wzór umowy)

Załącznik nr 2

zawarta w dniu ................ pomiędzy Gminą Popoó w z siedzibą w Zawadach, ul. Częstochowska 6,
42-110 Popoó w reprezentowaną przez :
Jana Kowalika – Woó jta Gminy Popoó w
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pawła Hanusa
zwaną dalej „Zamawiającym” „
a ............................................................................................................zwanym w dalszej tresó ci umowy "Wykonawcą"
zlecenia udzielono na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamoó wienó publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ).
§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do só wiadczenia usług związanych z
zimowym utrzymaniem obejmującym posypywanie droó g i ulic gminnych oraz załadunek materiałoó w
do posypywania droó g na terenie Gminy Popoó w, przy uzż yciu własnego sprzętu.
2. Maksymalny czas reakcji Wykonawcy (przystąpienie do pracy) max do 1 godziny od wezwania przez
Zamawiającego.
3. Ustalono następujący sposoó b porozumiewania się:
Telefonicznie, nr do Wykonawcy: ...........................................
Nr telefonu do pracownikoó w Gminy Popoó w: ……………………………………
4. Zakres roboó t i szczegoó łową lokalizację trasy okresó li kazż dorazowo przedstawiciel Zamawiającego.
5. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu nie
wezwania Wykonawcy do só wiadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem droó g w przypadku
łagodnej zimy.
6. Do obowiązkoó w Wykonawcy nalezż y utrzymanie w całym okresie umownym gotowosó ci technicznej
sprzętu w celu nalezż ytego wykonania umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pojazdu i sprzętu, przy uzż yciu ktoó rego wykonuje
prace związane z zimowym utrzymaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi
całkowitą odpowiedzialnosó có za prawidłowosó có tego oznakowania.
2. Wykonawca odpowiada za stan bezpieczenó stwa i ponosi całkowitą odpowiedzialnosó có cywilną wobec
osoó b trzecich z tytułu szkoó d mogących powstacó w związku z wykonywanymi przez niego pracami w
ramach zawartej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosó ci cywilnej w
zakresie działalnosó ci będącej przedmiotem niniejszej umowy, przez cały okres trwania umowy.
§3
1. Za wykonanie usługi okresó lonej w § 1 Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie wg ponizż szej
ceny jednostkowej:
- za 1 roboczogodzinę pracy: ............................. zł netto + podatek VAT = ................... brutto
(słownie: .....................................................................zł brutto)

2. Okresó lona przez Wykonawcę cena jednostkowa za wykonanie prac związanych z zimowym
utrzymaniem droó g obejmuje roó wniezż :
- koszt zamontowania i demontazż u własnego osprzętu, piaskarki, na własnym pojezó dzie,
- koszt zakupu paliw, olejoó w i smaroó w,
- koszt biezż ącego utrzymania własnego osprzętu,
§4
1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji wykonywanych prac zgodnie z
załącznikiem do niniejszej umowy.
2. Prawidłowo prowadzona ewidencja będą stanowicó dokument umozż liwiający wystawienie przez
Wykonawcę faktury.
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) opoó zó nienie w podstawieniu sprzętu do 2 godz. po czasie wskazanym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy
w wysokosó ci roó wnej wartosó ci 2 roboczogodzin pracy só rodka sprzętowego,
b) opoó zó nienie w podstawieniu sprzętu powyzż ej 2 godz. po czasie wskazanym w § 1 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokosó ci roó wnej wartosó ci 5 roboczogodzin pracy só rodka sprzętowego.
2. Umowa ulega rozwiązaniu (zerwaniu) z winy Wykonawcy w przypadku nie podstawienia sprzętu
powyzż ej 4 godz. po czasie wskazanym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. Wykonawca w takim przypadku
zapłaci Zamawiającemu karę w wysokosó ci roó wnej wartosó ci 20 roboczogodzin pracy só rodka
sprzętowego.
3. Strony mogą dochodzicó na zasadach ogoó lnych odszkodowanó przewyzż szających zastrzezż one kary
umowne, jezż eli nie pokrywają one faktycznie poniesionej szkody powstałej z niewykonania lub
nienalezż ytego wykonania zamoó wienia.
§6
1. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie następowacó etapami w okresach comiesięcznych,
na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zakonó czeniu miesiąca w ktoó rym nastąpiły
prace.
2. Faktury częsó ciowe winny zostacó wystawione zgodnie z ilosó cią godzin pracy, przemnozż onych
odpowiednio przez ceny jednostkowe. Do faktury nalezż y dołączycó ewidencję wykonywanych prac
potwierdzoną przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
3. Termin płatnosó ci faktury wynosi 21 dni od daty jej otrzymania.
§7
1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.03.2019 r.
2. Realizacja umowy będzie następowała sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego a uzalezż nione to
będzie od panujących warunkoó w atmosferycznych.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy, strony będą rozstrzygacó
polubownie.
3. W przypadku nie dojsó cia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez własó ciwy dla siedziby
Zamawiającego sąd.
§9
Umowę sporządzono w dwoó ch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kazż dej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

