
Załącznik do 

ROZ.271.1.6.2019.EP 

projekt 

UMOWA nr 272……..2019 
 

zawarta w dniu ...............................................pomiędzy  

Gminą Radomin, Radomin 1a, 

87-404 Radomin reprezentowaną przez: 

inż. Piotra Wolskiego – Wójta Gminy Radomin, 

przy kontrasygnacie Wioletty Agatowskiej – Skarbnika Gminy, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a .......................................................................................... 

zwaną dalej Wykonawcą, następującej treści: 

 

§ 1 
1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż 

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, Wykonawcy powierza się wykonanie prac polegających na „Odśnieżaniu dróg gminnych 

na terenie Gminy Radomin w okresie roku kalendarzowego 2020”. 

2. Zleceniodawca powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności w postaci odśnieżania dróg 

gminnych terenie poszczególnych sołectw w gminie Radomin, w obrębie w/g złożonej oferty Nr …….  

 

Obręb ……… - ………………………………………………………………………………………………………  

 

3. Umowa obowiązuje w okresie: od 01.01.2020 r. do 15.04.2020 r. i od 02.11.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 

4. Do odśnieżania będzie użyty następujący sprzęt (w/g złożonej oferty): .................................................... 

5. W przypadku awarii sprzętu lub nasilenia prac Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy sprzęt w ramach 

podwykonawstwa, a do rozliczeń stosowane będą ceny podane w § 2. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w obrębie Nr …… po następujących cenach za jedną 

roboczogodzinę pracy sprzętu (wg złożonej oferty),  

brutto: ………zł (słownie:………………………………………………)  

netto:…………zł (słownie:………………………………………………) 

podatek ( VAT)…….. zł ( słownie:……………………………………) 

2. Cena określona w pkt. 1 obejmuje także podatek VAT w wysokości ustawowej oraz inne koszty obciążające 

wynagrodzenie (w przypadku osób fizycznych). 

3. Dopuszcza się zmianę wartości wynagrodzenia, poprzez wprowadzenie aneksu do niniejszej umowy tylko w 

przypadku ustawowej zmiany podatku VAT w stosunku do podatku VAT obowiązującego w dniu otwarcia ofert. 

 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia prac w poszczególnych obrębach w ciągu 1 godziny od chwili 

wystąpienia złych warunków atmosferycznych i zgłoszenia dokonanego przez pracownika Urzędu Gminy w 

Radominie, przyjętego od sołtysa wsi wymienionego w § 1. 



2. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia zapotrzebowania kilku sołectw z danego obrębu, czas pracy w pierwszej 

dobie odśnieżania należy podzielić proporcjonalnie na poszczególne sołectwa. 

3. Zakończenie prac polegających na odśnieżaniu musi nastąpić nie później niż w terminie 24 godzin od chwili 

zgłoszenia zapotrzebowania na te prace. Po wykonaniu ww. zadania Wykonawca powinien ten fakt zgłosić 

sołtysowi danej miejscowości. 

4. O kolejności odśnieżania dróg na terenie sołectwa decyduje sołtys danej miejscowości lub pracownik Urzędu 

Gminy Radomin, mając a uwadze ważność drogi oraz ograniczenie do minimum zbędnych przejazdów sprzętu 

odśnieżającego. 

§ 4 

Do koordynacji działań ze strony Zamawiającego uprawniony jest P. Łukasz Szyjkowski – referent ds. geodezji, 

dróg i gospodarki komunalnej i P. …………………………….. – sołtys wsi ………………………………….. 

§ 5 

W ciągu trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić całodobową możliwość przekazywania zgłoszeń, 

o których mowa w § 3 pkt.1. 

Zgłoszenia będą przyjmowane pod nr tel. ....................................................................................... 

lub bezpośrednio pod adresem: ........................................................................................................ 

 

§ 6 

1. Podstawą do wystawienia faktury będzie potwierdzenie przez sołtysów lub pracownika Urzędu Gminy w 

Radominie wykonania usługi wraz z podaniem ilości godzin pracy wg wypełnionych kart pracy sprzętu oraz uwag 

dot. terminowości i jakości usługi. 

2. Faktury będą wystawiane na: 

GMINA RADOMIN 

Radomin 1a 

87-404 Radomin 

NIP 503-00-23-899 

§ 7 

Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia faktury wraz z potwierdzeniem, o którym 

mowa w § 6 pkt. 1. 

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15,00 zł za każdą godzinę opóźnienia: 

a) rozpoczęcia prac w terminie o którym mowa w § 3 pkt.1 

b) zakończenia prac w terminie o którym mowa w § 3 pkt.3 

2. Kara będzie potrącona przy zapłacie faktury za usługę, której dotyczy opóźnienie. 

3. W razie poniesienia szkody przy wykonywaniu niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

dochodzenia odszkodowania ponad ustalone kary umowne. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje prac wynikających z umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo 

zlecenia tych robót innemu podmiotowi w trybie wykonania zastępczego. 

Koszty zleconego wykonania zastępczego obciążają Wykonawcę – zgodnie z przedłożonymi fakturami i nie 

podlegają negocjacjom. Koszty te będą potrącone z wynagrodzenia o którym mowa w § 2. 



5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 20% kosztów poniesionych na usługę odśnieżania w danym obrębie, zleconą innemu 

Wykonawcy. 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwemu sądowi powszechnemu. 

§ 10 

Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obydwu Stron. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

Zamawiający :          Wykonawca : 
 

 

 

 


