
WZÓR UMOWY 

                                 
  UMOWA NR : ……/2015 

                                                                                    na usługę 

Zawarta w dniu …………….. 2015 r. w Kawęczynie pomiędzy: 
Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  
 REGON  311019480,  NIP 668 187 54 86, reprezentowaną przez: 
Jana Nowaka – Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy 
Zwaną dalej „Zamawiającym”  
a 
……………………………………………………………. ………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  REGON ……............................, NIP ……......................., reprezentowanym/ą  przez: 
…………………….. ………………………………….., 
Zwanym/ą dalej „Wykonawcą” 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy  w trybie zapytania ofertowego z 
zachowaniem zasad określonych w „Regulaminie Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość 
nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn 
oraz jednostkach organizacyjnych”, zwanego dalej „Regulaminem” dt. „Bieżące letnie i zimowe 

utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kawęczyn” została zawarta umowa o 
następującej treści:  
 
 

§1 
 

1. Profilowanie, równanie nawierzchni dróg (żwirowych i gruntowych); 
-równanie dróg gruntowych i żwirowych poprzez profilowanie jezdni 

-wyrównywanie zadoleń w jezdni 

-ścinanie poboczy 

2. Remont bieżący dróg ( żwirowych i gruntowych) 
- uzupełnianie ubytków w nawierzchni żwirowej i gruntowej 
-zakup i rozścielanie kruszywa naturalnego (pospółki żwirowej) frakcji 0 – 63 mm 
-sukcesywna dostawa samochodem samowyładowawczym we wskazane miejsce przez 
Zamawiającego 
 

3. Zimowe utrzymanie dróg  
-odśnieżanie przy użyciu sprzętu o minimalnej mocy 85 KM ( np. samochodu 
ciężarowego z pługiem , ciągnika z pługiem, równiarki, koparko ładowarki)  
-zwalczanie śliskości przy użyciu mieszanki solno-piaskowej 20% jej zakup, załadunek i 
rozsypanie we wskazane przez  Zamawiającego miejsce przy użyciu ciągnika  z 
rozrzutnikiem (rozsiewaczem)  

4. Koszenie poboczy  
- mechaniczne koszenie poboczy wzdłuż dróg, z użyciem sprzętu mechanicznego 
Koszenie odbywać się, ze wskazaniem zakresu koszenia tj. wyszczególnienie dróg  i 
szerokością koszenia (ilością przejazdów przy danej drodze – średnia szerokość 
jednoprzejazdowego koszenia wynosi 1,5 m)  

 
 

5.  Wykonawca zobowiązuje się prace wymienione w ust. 1 wykonać zgodnie z normami i 
zasadami sztuki budowlanej, w tym obowiązującymi w drogownictwie. 



 
 

§2 
1. Umowę zawiera się na czas określony  do 31.07.2016r.  
2. Wykonawca zobowiązuje się przystąpienia do prac określonych w § 1: 
3. w terminie do 4 dni od daty powiadomienia telefonicznie lub faxem przez Zamawiającego, wg 

przekazanego wykazu; 
4. trybie nagłym/awaryjnym do 1 godziny od zgłoszenia telefonicznego lub faxem w przypadku 

sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczestników ruchu. 
5. Miejsce dostarczenia pospółki żwirowej i wykonania usługi: drogi na terenie Gminy  

Kawęczyn.  
6. Ilość usług i dostaw będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego tj. uszkodzeń 

nawierzchni dróg gminnych  spowodowanych złymi warunkami atmosferycznymi i 
uszkodzeniami mechanicznymi i innymi w okresie obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem 
maksymalnej wartości przedmiotu zamówienia określonej w § 3 ust. 3. 

7. Dostarczone i wbudowane kruszywo musi być odpowiedniej jakości i spełniać wymagania dla 
kruszyw naturalnych do wykonywania remontów nawierzchni żwirowych.  W przypadku 
wątpliwości co do jakości kruszywa Zamawiający może zlecić jego przebadanie pod kątem 
przydatności do remontu nawierzchni żwirowych. Kruszywo powinno pochodzić z legalnie 
działającej żwirowni. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać na żądanie Zamawiającego 
potwierdzenie, że kruszywo użyte do remontu nawierzchni żwirowych odpowiada 
wymaganiom Polskich Norm i posiada wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub 
świadectwa jakości.  
 

8. Dostarczane kruszywa muszą odpowiadać co do jakości celowi jakiemu mają służyć oraz 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług transportowych samochodem         
samowyładowczym w czasie i miejscach określonych przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest do dysponowania sprawnym samochodem oraz do posiadania ważnego 
ubezpieczenia OC pojazdu. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe       
wykonanie zamówienia. 

11. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 

12. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez     
Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 

13. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów faksu oraz innych ustaleń    
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 

14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas   
wykonywania przedmiotu zamówienia. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu zlecanych do wykonania prac   
zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. 
 

16. Ilość zamówionych usług i dostaw w poszczególnych przedmiotach opisu zamówienia należy    
traktować szacunkowo. Ilość ta może się zwiększyć lub zmniejszyć  o ok. +/- 20% w zależności 
od rzeczywistego zapotrzebowania w okresie letnim i zimowym. Taka zmiana ilości dostaw w 
w/ w granicach nie stanowi istotnej zmiany umowy. 
 

17. W przypadku zimowego utrzymania dróg : 

 



a) ustala się maksymalny czas reakcji (przystąpienia do pracy) 2 godzin od wezwania przez 

Zamawiającego. 

b) Zamawiający wymaga w szczególnych przypadkach ( trudnych warunkach atmosferycznych 

np. zawieje, zamiecie śnieżne) gotowości min. 6 sprzętów. 

 
§3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie za prace 
wykonane rozliczane wg. cen jednostkowych, cena jednostkowa za poszczególne usługi wg 
stawek określonych poniżej: 

 
 
 

Lp. Nazwa usługi, element wyceny Jednostka miary Cena netto Cena brutto 

1. Praca równiarki 1 godzina   

2. Praca koparko-ładowarki 
(Caterpillar) 

1 godzina   

3. Dostawa pospółki żwirowej 1 tona   

4. Odśnieżanie przy użyciu sprzętu 1 godzina   

5. Zwalczanie śliskości przy użyciu 
mieszanki solno-piaskowej 20% 

1 tona   

6. Koszenie poboczy 1 godzina   

 
2. Szacunkowa wartość przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą 

wynosi............................................................................................................................... brutto 
       Słownie: ....................................................................................................................................... 
       Załącznikiem do umowy jest Formularz Ofertowy. 
3. Wynagrodzenie wypłacane będzie za prace i usługi faktycznie wykonane i przyjęte stosownym 

potwierdzeniem przez Zamawiającego, wg cen jednostkowych określonych w ust. 1 § 3, na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 14 dni od jej otrzymania na rachunek 
nr ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

§4 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia lub zwiększenia wielkości i ilości zamawianych u 
Wykonawcy usług ze względu na szacunkowy, prognozowany sposób określenia przedmiotu 
zamówienia.  

 
 

§5 
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 
tytułów: 
1.  Zamawiający płaci kary umowne : 

a/ za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości ustawowych odsetek za zwłokę . 
2.  Wykonawca  płaci kary umowne: 

a/ za nieterminowe dostawy w części lub w całości oraz usługi - w wysokości 1% wynagrodzenia 
umownego należnego za całe zamówienie (wg oferty) za każdy dzień zwłoki. 
b/ za niewykonanie dostaw, usług w całości, bądź w części - 5% wynagrodzenia umownego 
należnego za całe zamówienie (wg oferty) za każdy dzień zwłoki.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

 
§6 



1.  Z ramienia Zamawiającego nadzór nad robotami będzie pełnić i dokonywać odbioru końcowego 
Pan Marek Olek tel.:  63 288 59 20, fax: 63 28 85 940. 

2. Z ramienia Wykonawcy, za nadzór i prawidłowe wykonanie zamówienia będzie odpowiedzialny 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

§7 
1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) oznakowania miejsca robót, zapewniając jednocześnie płynność ruchu kołowego i pieszego 
b) wykonania zleconych prac solidnie i fachowo 
c) realizacji usług na każde żądanie i wskazanie Zamawiającego w terminach określonych w ust. 

2 § 2.  
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania warunków bezpieczeństwa, przepisów p.poż. i 

higieny pracy w trakcie wykonywania usług określonych w § 1 niniejszej umowy. 
3. Zamawiający, w razie stwierdzenia, że Wykonawca wykonał lub wykonuje prace wadliwie wzywa 

go do niezwłocznego usunięcia tych wad, a jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie ich nie 
usunął to Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad w ramach wykonawstwa zastępczego 
i dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów od Wykonawcy albo jeżeli wady są nieistotne 
stosownie obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy wg  § 5 ust. 2.  

4. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem prac lub z usunięciem wad albo mimo wezwania 
nadal wykonuje prace wadliwie, Zamawiający może w terminie 7 dni odstąpić od umowy chyba 
że zwłoka spowodowana została siłą wyższą. 

5. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak też zlecenie wykonania 
prac innemu Wykonawcy z powodu nie wykonania umówionych prac, nie ogranicza możliwości 
dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy za szkody spowodowane jego nienależytym 
wykonaniem umowy. 

6. Jeżeli przedmiot umowy będzie wykonany przez Wykonawcę w sposób niestaranny oraz 
wadliwy, Zamawiający zleci na jego koszt innemu wykonawcy usunięcie wad i usterek.  

 
 

§8 
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej 

nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu, 
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta chyba że 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 
 

§9 
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu Kodeksu cywilnego stronom  przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy: 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
odstąpienia od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
d) Dostawca nie rozpoczął dostawy lub wykonania usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie. 
e) w okolicznościach o których mowa w §10 ust. 4. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający 
odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmowie potwierdzenia wykonanych prac.  
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

 



 
 
 

§10 
1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy o wykonanie robót 

drogowych w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający  jest zobowiązany przede 
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy 
3. Wykonawca ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Zamawiającego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. 
4. W razie odmowy przez Wykonawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie o którym mowa w ust. 3 Zamawiający  
uprawniony jest do odstąpienia od umowy. 

 
 
 

§11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
 

§12 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 
  
          ZAMAWIAJĄCY                           WYKONAWCA 


