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Projekt umowy 

zawarta w dniu ………………….r.  pomiędzy  

Gminą Rozprza z siedzibą w Rozprzy  przy Al. 900- lecia 3, 97-340 Rozprza  

NIP 771-26-57-591, Regon 590648008  

zwaną w treści umowy Zamawiającym w imieniu którego działa: 

Janusz Jędrzejczyk  – Wójt Gminy  Rozprza 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza – Bogdana Góreckiego 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

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

zwaną dalej Wykonawcą 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty poniżej kwoty, o której mowa                

w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z 

późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi sprzętem do bieżącego utrzymania                          

i stabilizacji dróg na terenie Gminy Rozprza tj.: 

1) świadczenie usług równiarką samobieżną o mocy min. 120 KW wyposażoną w przyrząd 

do wzruszania nawierzchni drogi zbudowanej z tłucznia (zrywak o szerokości roboczej 

min. 2,2 m oraz rozstawie zębów max. 0,15 m) oraz równaniu dróg gruntowych i poboczy 

na terenie gminy Rozprza, szacunkowa ilość pracy równiarki - ok 120 godzin; 

2) świadczenie usług walcem kombinowanym drogowym stalowo-gumowym o masie 10-15 

ton przy zagęszczaniu tłucznia na drogach gminnych gminy Rozprza, szacunkowa ilość 

pracy walca – ok 120 godzin; 

3) świadczenie usług rozkładarką przystosowana do rozściełania tłucznia i profilowania 

spadków drogi na drogach gminnych szacunkowa ilość pracy rozkładarki – ok 50 godzin.  

 

§ 2 

Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie, w miarę zapotrzebowania 

Zamawiającego, na zlecenie Zamawiającego (faks lub poczta elektroniczna), w okresie od dnia 

podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku lub do chwili wyczerpania wartości 

zamówienia. 

§ 3 

1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do wykonywania obowiązków stanowiących 

przedmiot umowy będzie: Pan Grzegorz Konopka. 
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2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie zamówienia ze strony Wykonawcy będzie: 

………………………………………………………………………………… 

3. Osoba upoważniona przez Zamawiającego będzie ustalać każdorazowo zakres robot              

i termin wykonania wynikający z zgłoszonych potrzeb poszczególnych sołectw                     

i zaakceptowanych przez Wójta Gminy. 

4. Termin przystąpienia do wykonania zlecenia jednostkowego przez Wykonawcę nastąpi w 

ciągu 3 dni od dnia przekazania dyspozycji przez Zamawiającego. 

5. Nie rozpoczęcie przez Wykonawcę w terminie w/w robot upoważnia Zamawiającego do 

zlecenia wykonania tych robot innemu wykonawcy. Koszt robot potrącony będzie z 

umownego wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem szczególnej 

staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru swej działalności, przy 

wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia. 

§ 4 

1. Rozliczenie wynagrodzenia za świadczoną usługę przez Wykonawcę następować będzie 

wg cen jednostkowych brutto z oferty Wykonawcy  mnożonych przez faktyczną ilość 

godzin pracy poszczególnego sprzętu. 

2. Powyższe dane powinny być poświadczone w kartach pracy lub w zestawieniach 

elementów robot przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem wynosi:  

1) Cena jednostkowa za godzinę pracy równiarki wynosi: …………..zł brutto/godz. 

słownie: ……………………………………………………………………… 

2) Cena jednostkowa za godzinę pracy walca: ……………… .zł brutto/godz 

słownie: ……………………………………………………………………… 

3) Cena jednostkowa za godzinę pracy rozkładarką: ……………… .zł brutto/godz 

słownie: ……………………………………………………………………… 

4) Wysokość wynagrodzenia ogółem za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy 

kwoty  ………………… zł brutto  

słownie: ……………………………………………………………………  

w tym należny podatek VAT  

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem po należytym 

wykonaniu zlecenia w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury. 

5. Dopuszcza się możliwość fakturowania i płatności za wykonaną czynność zlecenia pod 

warunkiem odebrania prac przez Zamawiającego. 
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6. Wynagrodzenie umowne określone w § 4 ust. 3 nie podlega waloryzacji  do zakończenia 

umowy, w tym również waloryzacji z tytułu inflacji.  

7. Faktury Wykonawca wystawia na Gminę Rozprza,  Al. 900 – lecia3, 97-340 Rozprza, 

NIP: 771-26-57-591. 

8. Strony zgodnie postanawiają, ze wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie będzie 

przedmiotem przelewu na rzecz osób trzecich. 

9. Płatność za realizację przedmiotu umowy zrealizowana będzie przy zastosowaniu 

metody podzielonej płatności (split payment) na podstawie obowiązujących 

przepisów na rachunek Wykonawcy prowadzony przez jego Bank o nr 

………………… 

10. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

1) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa powyżej, 

2) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym 

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.     

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego   z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 4 ust. 3 pkt 4; 

b) za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do świadczenia usługi w wysokości 

100 zł słownie: sto złotych, łącznie nie więcej niż 2.000 zł słownie: dwa tysiące 

złotych. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 4 ust. 3 pkt 4. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych do  wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.                                        

5. Kary umowne należne od Wykonawcy mogą zostać potrącone z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy.  
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§ 6 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, stronom przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  

1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo 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, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

b) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy 

rzeczowo sąd w Piotrkowie Trybunalskim. 

3. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach,  

2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                   WYKONAWCA : 


