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PROJEKT UMOWY 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

GKR.271.1.2014.DSM 
 

 

UMOWA  Nr  GKR 272-………../2014 

zawarta w dniu …………………..r. 

pomiędzy Gminą Orzysz , zwaną  w dalszej  treści umowy   Zamawiającym  

reprezentowaną  przez : 

Burmistrza   Orzysza - Tomasza Jakuba Sulimę 

 przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Krystyny Harłożyńskiej 

a 

………………………………………………………………………. 

zwanym w treści umowy Wykonawcą. 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  z 

2013 r., poz. 907 ze zm.), zostaje zawarta umowa na „usługi w zakresie remontu bieżącego 

dróg gminnych oraz usługi sprzętowe na terenie gminy Orzysz w 2014 roku” o następującej 

treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty związane  

z remontem dróg, placów i parkingów gminnych w części nr……..(polegające na: 

transporcie :żwiru, piasku, gliny, wykonywaniu wykopów rowów przydrożnych, 

plantowania terenu i dowożonego materiału, równaniu i profilowaniu nawierzchni dróg) 

2.  Roboty będą wykonywane pod nadzorem przedstawiciela Gminy Orzysz. Efektywny 

czas pracy sprzętu będzie ustalony na podstawie kart pracy. 

3. Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za czas napraw i związanego z tym przestoju 

oraz przejazdów nie związanych z efektywnym wykorzystaniem sprzętu. 

4. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie protokołu odbioru robót i potwierdzonego 

rachunku w okresach miesięcznych, w terminie 14 dni po przedłożeniu rachunku przez 

Wykonawcę . 

 

§ 2. 

Przedmiotowe roboty będą wykonywane stosownie do składanych przez Zamawiającego 

zamówień w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014r. 
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§ 3. 

Wykonawcy przysługuje za wykonane roboty wynagrodzenie ustalone przy zastosowaniu 

następującej stawki jednostkowej za pracę sprzętu wynikającej z ofert Wykonawcy tj. 

- netto ………..zł , za godzinę pracy samochodu ciężarowego – wywrotki – ……….t, 

- netto …….….zł, za godzinę pracy koparko – ładowarki   o poj. łyżki  …… m
3
, 

- netto ……..…zł za godzinę pracy ciągnika …………….., 

- netto ……..…zł za godzinę pracy równiarki drogowej …………….. 

 

Do wartości netto doliczony zostaje podatek VAT . 

 

§ 4. 

1. Termin i zakres robót o których mowa w §1 określony będzie każdorazowo przez 

Zamawiającego z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem lub krótszym ustalonym 

terminem. 

2. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego upoważnionym do określania  

zakresu robót i nadzorowania prac  jest  Dariusz Smakosz  tel. 87/4241578. 

3. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy do ustalania zakresu i przyjęcia do wykonania 

robót jest Pan  ………………………. 

4. Wykonawca przed każdorazowym rozpoczęciem robót otrzyma szczegółowy zakres 

robót od osoby o której mowa w punkcie 2. 

 

§ 5. 

Strony zgodnie ustalają, że wykonanie robót i usług niespełniających warunków 

jakościowych i terminów ich wykonania - może spowodować rozwiązanie umowy przez 

Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym (bez wypowiedzenia), bez prawa Wykonawcy 

do żądania jakiegokolwiek odszkodowania. 

 

§ 6. 

W przypadku szkody na rzecz osób trzecich, powstałej z winy obsługującego dany sprzęt lub 

pojazd biorący udział w pracach, pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi 

Wykonawca. 
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§ 7. 

W  sprawach  nie uregulowanych umową obowiązują przepisy kodeksu  cywilnego,  

w szczególności dotyczące odpowiedzialności z tytułu niewykonania bądź nienależytego 

wykonania  przedmiotu niniejszej umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania w tym zakresie. 

 

§ 8. 

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania 

 

§ 9. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

Orzysz, dnia ……………………… 

 

 

 

            ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga  

Zamawiający zastrzega wpisanie do treści umowy kar umownych lub innej formy 

zabezpieczenia roszczeń z tytułu nie wykonania w terminie usługi z winy Wykonawcy 
 


