
RIiOŚ.2710.9.2018 

Załącznik nr 5  

Wzór umowy  

 

UMOWA Nr 272. … .2018 

 

zawarta w dniu ………………. w Stanisławowie pomiędzy:  

Gminą Stanisławów z siedzibą ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, NIP 822-21-47-156,  

REGON 711582434, reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Stanisławów – Adama Sulewskiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy – Danuty Słowik 

zwaną dalej Zamawiającym 

a:  

……………………………………………………………….. 

NIP ………………………., reprezentowaną przez:  

………………………….. – właściciela,   

zwaną dalej Wykonawcą  

W wyniku wyboru oferty w zapytaniu ofertowym znak: RIiOŚ.2710.9.2018 na: „Pogłębienie                            

i oczyszczenie istniejących rowów odwadniającego wraz z wykonaniem części przelotowych 

przepustów pod zjazdami do pól na terenie Gminy Stanisławów” zawarto umowę o następującej treści: 

§ 1. 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na: pogłębieniu i 

oczyszczeniu istniejących rowów odwadniających wraz z wykonaniem części przelotowych przepustów 

pod zjazdami do pól na terenie Gminy Stanisławów. 

§ 2. 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2018r. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać tylko części wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci 

podpisanego przez obie strony aneksu. 

§ 3. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1. niniejszej umowy we 

wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego miejscowościach na terenie Gminy 

Stanisławów z własnego materiału i własnym sprzętem. 

2. W wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy mieści się:  

a) odmulenie, pogłębienie i oczyszczenie istniejących rowów w miejscowościach wskazanych 

przez Zamawiającego wraz z zagospodarowaniem urobku w zakresie Wykonawcy, 

b) wykonanie części przelotowych przepustów z zakupionych przez Wykonawcę karbowanych 

rur PP o sztywności obwodowej SN8 o średnicy 300 mm i długości 5 mb. pod zjazdami do pól 

wraz z zasypaniem gruntem przepuszczalnym i zagęszczeniem w miejscowościach 

wskazanych przez Zamawiającego wraz z zagospodarowaniem urobku w zakresie 

Wykonawcy, 

3. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w miejscu trwania prac.  

4. W dniu realizacji usługi we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji, Zamawiający dokona 

sprawdzenia wykonywania usługi (pod kątem jakości) z zamówieniem oraz umową. W 
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przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi 

lub zastrzeżenia.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sukcesywnego zamawiania usług, dostosowując je do 

potrzeb. 

6. Zgłoszenie należy zrealizować w terminie 7 dni od daty poinformowania przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania warunków BHP, ponoszenia odpowiedzialności  

za jakość w wykonaniu przedmiotu umowy i terminowość jej wykonania. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich ewentualnych szkód powstałych w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy.  

9. Zamawiający wyznaczy jako swojego przedstawiciela potwierdzającego prawidłowość realizacji 

danej dostawy pana Marka Chmielewskiego tel.: 514 111 695. 

10. Wykonawca wyznaczy jako swojego przedstawiciela potwierdzającego prawidłowość realizacji 

danej dostawy pana ………………… tel. ………………….. 

§ 4. 

1. Warunki płatności: 

1)  Odmulenie, pogłębienie i oczyszczenie istniejących rowów w miejscowościach wskazanych      

                przez Zamawiającego wraz z zagospodarowaniem urobku w zakresie Wykonawcy za cenę: 

                cena netto za 1 mb ……………………….…..… zł 

        (słownie: ……………………………………..…...) 

                plus podatek VAT w wysokości: …%, tj………..zł  

                cena brutto za 1mb ……………………………...zł 

                słownie:……………………………………...……) 

2)  Wykonanie części przelotowych przepustów z zakupionych przez Wykonawcę karbowanych 

rur PP o sztywności obwodowej SN8 o średnicy 300 mm i długości 5 mb pod zjazdami do 

pól wraz z zasypaniem gruntem przepuszczalnym i zagęszczeniem w miejscowościach 

wskazanych przez Zamawiającego wraz z zagospodarowaniem urobku w zakresie 

Wykonawcy za cenę:   

                cena netto za 1 szt.  …………………………..… zł 

                (słownie: ……………………………………..…...) 

                plus podatek VAT w wysokości: …%, tj………..zł  

                cena brutto za 1szt. ……………………….……..zł 

                (słownie:………………….……………….………) 

2. Wynagrodzenie za każde zlecenie, o którym mowa w § 3 ust. 5 na wykonanie prac ustala się na 

podstawie długości (w mb) odmulonych, pogłębionych i oczyszczonych istniejących rowów w 

miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego oraz ilości (w szt.) wykonanych części 

przelotowych przepustów, w oparciu o ceny przedstawione w § 4 ust.1. 

3. Należności za zrealizowane dostawy rozliczane będą na podstawie prawidłowo wystawianych 

faktur VAT przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości zamówienia, co nie może stanowić 

podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od umowy i nie powoduje żadnych roszczeń 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

5. Faktury Wykonawcy zostaną regulowane w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy wskazane na fakturze. 

6. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosił 14 dni licząc od daty 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z protokołem odbioru. 

7. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone bez księgowania. 

8. Faktura VAT będzie dostarczona przez Wykonawcę na następujące dane:                                                                                                                                                

Nabywca: Gmina Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, NIP 822-21-47-156.      

Odbiorca:  Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów, NIP 822-10-62-601. 

§ 5. 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  

umownych w formie kar umownych. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

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

Zamawiającego w  wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, 

b) z tytułu zwłoki w wykonywaniu zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia brutto 

przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z 

przedłożonej do zapłaty faktury VAT. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w 

kwotach  pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej 

lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego  

na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym w przypadku gdy poniesione straty przewyższają 

wysokość kar umownych.  

§ 6. 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 3 dni kalendarzowych 

od podpisania umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na 

piśmie, 

2. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż    

3 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem 

szczegółowego uzasadnienia. 

§ 7.  

1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu. 

2. Zamawiający może przedłużyć termin wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku 

wystąpienia:   

a) siły wyższej lub innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których Wykonawca  

przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, 

b) wyjątkowo  niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających, w okresie  

ich występowania, realizację przedmiotu zamówienia i mających wpływ na termin wykonania. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

podpisanego przez obie strony aneksu. 

§ 8. 

Sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10. 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy  

i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

Zamawiający:                         Wykonawca: 

 


