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 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

 WZÓR UMOWY 

UMOWA NR …...... 

zawarta w dniu ….. 

 

pomiędzy: 

 

Gminą Opinogóra Górna  

z siedzibą w Opinogórze Górnej przy ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna 

tel./fax 23 673 61 10 

REGON 130378344,  

NIP 566-186-88-09, 

reprezentowaną przez: 

1. Piotra Czyżyka – Wójta Gminy 

2. przy kontrasygnacie Ewy Wójcik – Skarbnika Gminy 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

…………………………………………………………….  

tel./fax ……………………………………………… 

e-mail ……………………………………………… 

REGON …........…..,  

NIP ….................….., 

 reprezentowanym przez: 

1. ………………………………….., 

zwanym dalej Wykonawcą,  

w wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego, została zawarta 

umowa o następującej treści:        

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na odśnieżaniu dróg 

gminnych objętych przedmiotem zamówienia oznaczonych w zapytaniu ofertowym jako: 

1) Część (zadanie) nr 1 pn. „Odśnieżanie dróg gminnych w rejonie 1” obejmującą 

sołectwa: Pomorze, Elżbiecin, Chrzanówek, Chrzanowo, Władysławowo, Kąty, 

Zygmuntowo, Czernice, Bogucin, Pałuki, Przytoka, Kobylin, Pajewo-Króle, Łęki, 

Kołaczków, Wólka Łanięcka, Rembowo, Rembówko; *) 

2) Część (zadanie) nr 2 pn. „Odśnieżanie dróg gminnych w rejonie 2” obejmującą 

sołectwa: Opinogóra Górna, Opinogóra Dolna, Opinogóra-Kolonia, 

Przedwojewo, Kotermań, Dzbonie, Kołaki-Kwasy, Janowięta, Bacze, Rąbież, 

Wola Wierzbowska, Wierzbowo, Łaguny, Długołęka (wsie Długołęka, Klonowo, 
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Trętowo-Mazarnięta), Goździe, Kołaki-Budzyno, Wilkowo, Załuże-Imbrzyki 

(wsie: Niemierzyce, Trętowo-Pełzy), Patory, Pokojewo, Sosnowo; *) 

2. Szczegółowy opis zawarty jest w zapytaniu ofertowym stanowiący załącznik nr 1  

do umowy. 

§ 2. 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania 

umowy. 

2. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: 15 kwietnia 2017 r. 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia w codziennej dyspozycji sprzętu wraz 

z kierowcą wg ilości robót wskazanych przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca gwarantuje rozpoczęcie zlecanych prac w czasie nie dłuższym niż 1 godzina 

od momentu wezwania przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę jednostkami sprzętowymi 

zadeklarowanymi w złożonej ofercie. Jednostki sprzętowe muszą spełniać wymagania 

określone w zapytaniu ofertowym. 

4. W przypadku awarii jednostki sprzętowej Wykonawca gwarantuje podstawić do pracy 

zastępczą jednostkę sprzętową w czasie nie dłuższym niż 2 godziny. 

5. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie lub  

w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. Za szkody wyrządzone przez 

Podwykonawcę odpowiada Wykonawca. 

§ 4. 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną (wraz z pochodnymi 

wynagrodzenia i kosztami obsługi jednostki sprzętowej) za 1 godzinę pracy jednej 

jednostki w wysokości: 

1) Dla zadania nr 1 …………..…….………… zł/godz. brutto. (słownie brutto 

……………………………….......……) *) 

2) Dla zadania nr 2 …………..…….………… zł/godz. brutto. (słownie brutto 

……………………………….......……) *) 

zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

2. Ostateczna cena zamówienia obliczona będzie na podstawie iloczynu faktycznej ilości 

godzin pracy jednostki sprzętowej i ceny jednostkowej o której mowa wyżej. 

3. W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1, Wykonawca będzie ponosił wszelkie 

koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym dojazd do miejsca wykonania pracy 

odśnieżania. 

4. W okresie obowiązywania umowy ceny jednostkowe przedstawione w formularzu 

ofertowym są ostateczne i nie będą podlegać waloryzacji. 

5. Należności będą regulowane sukcesywnie z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

Nr ……………………….............…..…... w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru. 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania płatności częściowych. 
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7. Za nierzetelne lub nieprawidłowe wykonanie usługi Zamawiający nie dokona zapłaty. 

§ 5. 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonania prac lub przerwał je i nie wznowił  

ich wykonania mimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 3 godziny, 

2) Wykonawca nie wykaże należytej staranności przy wykonaniu prac objętych umową, 

w tym: brak realizacji zamówienia, nieterminowej realizacji zamówienia, nierzetelnej 

realizacji zamówienia, 

3) nastąpiło ogłoszenie upadłości firmy Wykonawcy, rozwiązanie firmy Wykonawcy  

lub wydanie nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy. 

2. Rozwiązanie umowy nastąpi poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia woli 

zawierającej deklarację odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Wykonawca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadku, gdy: 

1) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót, 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich 

obowiązków wynikających z umowy (np. płatności). 

§ 6. 

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w rozpoczęciu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości  

100 zł/godz. licząc od terminu określonego § 3 ust. 2 i ust. 3 wyznaczonego  

na podjęcie działań, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości  

3.000 zł za każdą część (zadanie) określoną w  § 1 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 3.000 zł za każdą część (zadanie) określoną  

w  § 1 ust. 1 

3. W przypadku  odstąpienia  od  umowy  lub  przerwania  pracy  przez Zamawiającego 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić  

za wykonane prace. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnej kary umownej  

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 7. 

1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty złożonej przez wykonawcę, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza w następujących okolicznościach: 

1) w przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań mających wpływ  

na poprawienie jakości wykonywanej usługi zmianie może ulec sposób realizacji 

zamówienia, 

2) jeżeli zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności skutkująca brakiem możliwości należytego i terminowego 

wykonania umowy zmianie, może ulec sposób i termin realizacji zamówienia, 
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3) jeżeli warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na wykonanie przedmiotu umowy 

ze względów technicznych a ich wykonanie w takich warunkach miałoby wpływ  

na gorszą jakość wykonanej usługi zmianie może ulec sposób i terminy wykonania 

usługi,   

4) na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zjawisko zewnętrzne, gwałtowne 

i nieoczekiwane, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu nawet nadzwyczajnej 

staranności zaistnieje konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia; 

2. Wszelkie zmiany dokonywane będą w formie aneksu. 

§ 8. 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, 

jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez 

uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego  

o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot 

reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 

pełnomocnictwem. 

3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

§ 9. 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

§ 10. 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

Sądowi właściwemu dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

§ 11. 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

1) załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe 

2) załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy, 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA 

 


