
U M O W A Nr…/…/In.II 
(projekt umowy) 

 

Zawarta w Skarżysku Kościelnym w dniu ………………r. pomiędzy Gminą Skarżysko Kościelne  

z siedzibą 26-115 Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 2a reprezentowana przez : 

Zdzisława Woźniaka – Wójta Gminy Skarżysko Kościelne,  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a firmą …………………………z siedzibą ……………………………………….reprezentowaną 

przez: …………………………………..…..  

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

§1. 

 

Na podstawie zapytania ofertowego dla postępowania o wartości zamówienia poniżej 30.000 euro 

zgodnie z zapisem art.4 pkt.8 Pzp. „Zamawiający” zleca, a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania 

usługi odśnieżania dróg gminnych na terenie Gminy Skarżysko Kościelne zgodnie z wykazem 

stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

 

§2. 

 

Umowa zawarta jest na okres od 01-01-2018 do dnia 31.12.2018r. 

 

§3. 

 

Uruchomienie akcji odśnieżania będzie zlecane telefonicznie przez inspektora ds. dróg Ksawerego 

Krupę. Wyjazd sprzętu nastąpi nie później niż po upływie jednej godziny od telefonicznego 

zgłoszenia.  

§4. 

 

Za wykonanie usługi „Wykonawca” otrzyma wynagrodzenie zgodnie z ofertą stanowiącą integralną 

część niniejszej umowy: 

 

Nr części zamówienia ….. 

  - Cena brutto za odśnieżanie 1 km drogi pługiem odśnieżnym na całej szerokości jezdni 

………………………zł w tym podatek VAT w wysokości ….% tj.: ………………zł 

  - cena brutto za posypanie 1 km drogi piaskarką przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej na całej        

szerokości jezdni wraz z kosztem mieszanki  …………………zł w tym podatek VAT w wysokości 

….% tj.: ………………zł 

 

§5. 

 

1. W okresie trwania usługi zimowego odśnieżania Wykonawca podejmuje samodzielnie decyzje            

w zakresie ilości użytego do akcji sprzętu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazywania Wykonawcy kolejności utrzymania  

i odśnieżania niektórych dróg. 

 

 

 



§6. 

 

1. Wykonawca robót odpowiada za sprawność techniczną używanego sprzętu. 

2. Sprzęt nie może powodować uszkodzenia odśnieżanych nawierzchni. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się za wszystkimi warunkami, które są niezbędne do 

wykonania przez niego przedmiotu umowy, wykazem terenów objętych zimowym utrzymaniem. 

 

§7. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia swojej działalności od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej usługi na rzecz Zamawiającego i pokrywa pełną wysokość ewentualnych 

szkód doznanych przez osoby trzecie  powstałe na skutek niewykonania, nienależytego wykonania lub 

nieterminowego wykonania  przedmiotu niniejszej umowy.  

 

 

§8. 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia  bez powiadamiania   

Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji zamówienia w obecności Wykonawcy, 

przy czym pojazd do przeprowadzenia kontroli zapewnia Wykonawca. 

3. Zalecenia Zamawiającego po przeprowadzonej kontroli są obowiązkowe dla Wykonawcy i 

podlegają natychmiastowej realizacji. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do ścisłej współpracy przy wykonywaniu prac związanych z 

realizacją umowy z Wykonawcą prowadzącym odśnieżanie. 

 

 

§9. 

 

1. Fakturowanie usługi będzie realizowane w cyklu miesięcznym po przedłożeniu faktury wraz  

z potwierdzeniami wyjazdu, z uwzględnieniem następujących danych:  

 

NABYWCA: Gmina Skarżysko Kościelne 

Adres: 26-115 Skarżysko Kościelne 

ul. Kościelna 2a 

NIP: 663-133-84-09 

 

PŁATNIK / ODBIORCA 

Urząd Gminy Skarżysko Kościelne 

ul. Kościelna 2a 

26-115 Skarżysko Kościelne 

 
2. Termin płatności 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§10. 

 

Wszystkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej i zaakceptowania przez obie strony. 

 

 

 

 

 

 



§11. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§12. 

 

Spory mogące wynikać ze stosunku objętego umową podlegają pod rozstrzygnięcie rzeczowo 

właściwego Sądu. 

 

§13. 

 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

- Wykaz dróg – zał. Nr 1, 

- Oferta - zał. Nr 2, 

 

 

2. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 

 

 

„Zamawiający”        „Wykonawca”  


