
Zał. nr 2
WZÓR UMOWY                           

UMOWA nr BI………………….

W dniu 20.06.2016 r. w Oleśnicy, pomiędzy  Gminą Oleśnica, NIP: 911-17-77-943  REGON:  931934791, 
56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24,  reprezentowanym przez:
………………………………………………………………..
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Oleśnica :
……………………………………………………………….
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a …………………………………………………………………………..reprezentowanym przez………………………. 
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, została zawarta umowa  na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, o następującej treści:

I. Przedmiot umowy
§ 1

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania  ,  Zamawiający powierza a Wykonawca
   przyjmuje do wykonania na warunkach określonych w niniejszej umowie zadanie pn.:

                                    Koszenie poboczy dróg gminnych .
             2. Zakres zamówienia obejmuje koszenie poboczy  o średniej szerokości 1,5 mb- trzykrotnie w ilości 420 000

mb.  w terminach: II koszenie do 30.06.2017, II koszenie do 15.08.2017r. III koszenie do 29.09.2017r.
zgodnie z ofertą  z …………………………………………...

              
II. Wynagrodzenie, zasady rozliczenia i płatności  

§ 2
1. Z tytułu  wykonania  robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający  zapłaci Wykonawcy 

cenę jednostkową  za 1 mb.  koszenia  poboczy w wysokości  ……………... zł/ za 1 mb. , / brutto / 
2. Zamawiający zastrzega  sobie prawo do ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania 

umowy  bez ponoszenia kosztów. Wartość umowy  z   Wykonawcą nie może przekroczyć  kwoty 
………………………………. zł( brutto) w tym  podatek Vat 8% 

3. Wynagrodzenie za roboty płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego w terminie  14 dni od daty 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury  Vat na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Podstawę wystawienia faktury stanowi pozytywny protokół odbioru robót bez uwag, sporządzony przez strony, 
po każdorazowym koszeniu poboczy,.

5. Wykonawca podejmuje  wykonanie usługi na  podstawie  dyspozycji i wskazaniem dróg do wykonania koszenia
.   

6. Faktura końcowa może być wystawiona po odbiorze końcowym : 
             a) Fakturę należy wystawić na : Gmina   Oleśnica 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24  NIP: 
                 911-17-77-943.

 b)  Cesja wierzytelności  wynikająca z umowy nie może nastąpić bez zgody Zamawiającego.

       III. Nadzór nad wykonywanymi robotami
§ 3

1. Z ramienia Zamawiającego nadzór nad robotami sprawować będzie: Paweł Łobacz, Wojciech Drapała.
2. Odpowiedzialnym za realizacje przedmiotu umowy będzie: ………………………………….

IV. Obowiązki stron
§ 4

1. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:
1)  wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  z dołożeniem 
     należytej staranności,

       2)   ochrony mienia, zabezpieczenia przeciw pożarowego, przestrzegania przepisów BHP,    
            utrzymania ogólnego porządku na terenie  wykonywania usługi.
        3) oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
     
2. Zamawiający w szczególności zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy map orientacyjnych ze wskazaniem

miejsc koszenia   i dokonania  odbiorów.  końcowego.

V. Terminy realizacji zadania
§ 5

1. Wszystkie  prace wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących  jej załączniki Wykonawca wykona w
terminie  I  koszenie  do  1I  koszenie  do  30.06.2017,  II  koszenie  do  15.08.2017r.  III  koszenie  do
29.09.2017r..

2.   Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnym sprzętem i zgłosić  telefonicznie ,
      każdorazowo  Zamawiającemu    wykonanie usługi.



3.  Odbiór nastąpi nie później niż w ciągu 10 dni  od  daty  dokonania przez  Wykonawcę zgłoszenia do        
   Zamawiającego.

VI. Kary umowne

§ 6

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawce  z wyłącz-
nej winy Zamawiającego ,   w wysokości 30 % ceny umownej brutto.

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za każdy dzień opóźnienia  wykonania usługi  w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego brutto 
2) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji zawartej umowy w wysokości 30% wartości umowy

brutto,
3) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyłącznej winy Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 30 % ceny umownej brutto.
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar z przysługującego  mu 

wynagrodzenia.
3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umow-

nych na zasadach ogólnych.
                               

VII . Zmiana postanowień i możność odstąpienia od umowy

§ 7

     Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać
go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie
wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić z wyłącznej winy Wykonawcy, powierzyć poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

VIII Postanowienia końcowe
§ 8

 Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta wykonawcy.
§ 9

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu  Cywilnego. 

2. Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze
negocjacji,  a  w  wypadku  nie  osiągnięcia  porozumienia  poddane  zostaną rozstrzygnięciu  sądu  powszechnego
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

 § 10

Umowę  sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egzemplarze dla Zamawiającego, a 1egzemplarz dla
Wykonawcy.
        

 Zamawiający:                                                                   Wykonawca:

AKCEPTUJĘ WZÓR UMOWY

…………………………………………..

Sporządził. P. Łobacz


