UMOWA
NR 2222. 8.2018
zawarta w dniu …………………………r. w Mieleszynie, pomiędzy Gminą Mieleszyn
z siedzibą w Mieleszynie 23 reprezentowaną przez:
Janusza Kamińskiego - Wójta Gminy Mieleszyn
przy kontrasygnacie Małgorzaty Woźnicy- Skarbnika Gminy
zwana w dalszej części umowy "Zamawiającym"
a
………………………………………………………………………………………….
działającą na podstawie:
………………………………………………………………………………………….
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1."Zamawiający " zleca a "Wykonawca" zobowiązuje się do wykonania usługi
" Zimowe utrzymanie dróg gminnych" zgodnie z załączonym wykazem dróg.
§2
Strony ustalają, że na przedmiot umowy określony w § 1 ust.1 składa się następujący
zakres rzeczowy:
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych poprzez: odśnieżanie, zwalczanie śliskościposypywanie mieszanką dróg i ich odśnieżanie pługiem w miarę bieżących potrzeb
na odcinkach dróg Gminy Mieleszyn wymienionych w załączniku nr 1 do umowy.
§3
1.Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy- o ile
wystąpią warunki wymuszające rozpoczęcie usługi, będącej przedmiotem umowy.
2.Termin zakończenia umowy ustala się na dzień;
- rozpoczęcia 10.11.2018r.
- zakończenia 15 kwietnia 2019r.
3.W przypadku polepszenia lub pogorszenia się warunków atmosferycznych, termin
zakończenia usługi zostanie uzgodniony z "Zamawiającym" w formie pisemnego
aneksu do niniejszej umowy.
§4
1.Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków "Zamawiającego" , wynikających
z niniejszej umowy, będzie p. Maria Fik tel. 609 299 793
2.Nad prawidłowym przebiegiem zimowego utrzymania dróg, osobą odpowiedzialną ze
strony "Wykonawcy" będzie p. ……………………………………………………..
§5

"Wykonawca" zobowiązuje się w czasie świadczenia usługi, wykonywać ją zgodnie z
wymogami "Zamawiającego" oraz przestrzegać przepisów bhp i ochrony środowiska.
§6
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy
podwykonawcom zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Do zawarcia przez Wykonawcę Umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą
wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. Przed udzieleniem takiej zgody
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z
Podwykonawcą. Podwykonawca nie jest uprawniony do zlecenia przypisanego
mu zakresu rzeczowego robót, w całości lub w części, dalszemu podwykonawcy,
co musi zostać wyraźnie wskazane w umowie łączącej Wykonawcę z
Podwykonawcami.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia w umowie z Podwykonawcą
robót następujących klauzul umownych:
a) zakres i okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady wykonanych robót nie
będzie krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności Wykonawcy,
b) Podwykonawca nie może podzielić wykonania robót dalszemu Podwykonawcy,
c) zobowiązujących Podwykonawcę do pisemnego informowania Zamawiającego o
każdej zaległości Wykonawcy wobec Podwykonawcy w terminie 14 dni licząc od dnia
powstania zaległości,
d) zobowiązujących Podwykonawcę do jednoczesnego doręczenia Zamawiającemu
kopii wszystkich dokumentów kierowanych do Wykonawcy związanych z
nieterminowym regulowaniem wynagrodzenia,
e) wymagających zgody zamawiającego na cesję praw wynikających z umowy
podwykonawstwa.
4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności
określonych w umowie z Podwykonawcą.
5. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy danemu podwykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za całość robót.
§7
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy "Zamawiający" zapłaci
wynagrodzenie ustalone na postawie zaoferowanych w ofercie cen jednostkowych
oraz ilości rzeczywiste wykonanych robót potwierdzonych przez sołtysów.
2. Wynagrodzenie ustala się na podstawie ryczałtowych cen jednostkowych, wg
poniższego cennika ( w zł. brutto).
a) za 1 roboczogodzinę odśnieżania …………………………………………….
Słownie: ………………………………………………………………………
b) za 1 roboczogodzinę usuwania śliskości, posypywanie przy użyciu mieszanki
………………………………………………………………………………….
Słownie: …………………………………………………………………………….zł.
c) Czas przystąpienia do akcji …………………………………….. od zgłoszenia.
Mieszanka piaskowo - solna zostanie zastosowana w przypadku zajścia takiej potrzeby,
tj. znacznego oblodzenia na zakrętach dróg i innych odcinkach wskazanych oddzielnie

poza wykazem dróg jednorazowo przez 'Zamawiającego" np. przy przystankach
autobusowych, czy wzniesieniach.
§8
Wykonanie zleconych czynności potwierdzać będą sołtysi na podstawie dowodów
wykonania usługi ( karty drogowe) sporządzonych przez "Wykonawcę", który
każdego dnia zgłosi Koordynatorowi wykonywanie prac ( patrz § 4 ust.1).
Rozliczenie i fakturowanie za wykonane usługi, dokonywane będzie na podstawie
zapisów w kartach drogowych, potwierdzonych przez sołtysa z danej miejscowości.
§9
1.Rozliczenie za wykonanie usługi dokonywane będzie raz w miesiącu na podstawie
wystawionej przez "Wykonawcę" faktury.
2.Płatność za wykonanie usługi dokonana będzie w terminie 30 dni od daty
dostarczenia przez "Wykonawcę" faktury do "Zamawiającego" i nastąpi przelewem
na rachunek "Wykonawcy" nr …..................................................................
§ 10
1.W przypadku nie wywiązania się przez "Wykonawcę" z przyjętych do realizacji
usług "Zamawiający" ma prawo zlecić innemu podmiotowi wykonanie określonej
w niniejszej umowie usługi, a jej kosztami obciążyć "Wykonawcę".
2.Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary
umowne.
3."Wykonawca" płaci "Zamawiającemu" kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie "Wykonawcy"
w
wysokości 5.000,00 zł.
b) za każdy dzień opóźnienia, niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego.
4." Zamawiający" zapłaci " Wykonawcy" karę umowną za odstąpienie od umowy
z przyczyn leżących po stronie "Zamawiającego" w wysokości 10 %
wynagrodzenia umownego.
§ 11
"Wykonawca" zobowiązuje się do prowadzenia dziennika dyżurów zimowego
utrzymania dróg gminnych i składania codziennych meldunków o ich stanie do Urzędu
Gminy do godz. 900.
§ 12
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności tej umowy,
2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień
zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy
niekorzystnych dla "Zamawiającego" chyba, że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
§ 13

1. "Zamawiającemu" przysługuje prawo odstąpienia od umowy w chwili gdy
"Wykonawca" nie rozpoczął usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje jej pomimo wezwania "Zamawiającego" złożonego na piśmie.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron za dwutygodniowym okresem
wypowiedzenia, złożonym drugiej stronie na koniec miesiąca kalendarzowego.
Wypowiedzenie dla swej ważności wymaga formy pisemnej.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 15
Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach :
− dwa egzemplarze dla Zamawiającego
− jeden dla Wykonawcy
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"ZAMAWIAJĄCY"

