
                  WZÓR

U M O W A

GD 2232/        /2012

Zawarta w dniu  ……………… r. w Zebrzydowicach  pomiędzy Gminą  Zebrzydowice
przy ul. Ks.A. Janusza 6, zwanym w treści umowy " Zamawiającym ", w imieniu, którego działają:
1. Wójt Gminy          mgr Andrzej  Kondziołka

a
…………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą.

§1
Zamawiający zleca a  Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania:
Prace związane z  „akcją zima „ 2012 r.- 2013 r. w Gminie Zebrzydowice
                      Sołectwa: Kaczyce i Kończyce Małe.

1. Zapewnienie gotowości do podjęcia działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg 
od  29.10.2012 r. do 31.03.2013 r.

z możliwością wcześniejszego uruchomienia lub przedłużenia w zależności od warunków atmosferycznych.

2. Zapewnienie stałego całodobowego dyżuru telefonicznego przez Wykonawcę:
                                           od 01.12.2012 r. do  31.03. 2013 r. 

  z możliwością wcześniejszego uruchomienia lub przedłużenia w zależności od warunków atmosferycznych;
  nie przewiduje się odrębnej płatności za dyspozycyjność.       
3. Termin akcji zima :
                                    od  01.12.2012 r. do 31.03.2013 r.

§2
Strony ustaliły w drodze przetargu za:
 1 godz. akcji czynnej ciągnika z pługiem                  …...….  zł wraz z 8% podatkiem VAT
 1 godz. akcji czynnej ciągnika z rozrzutnikiem      ………. zł wraz z 8% podatkiem VAT
 1 godz. akcji czynnej zestawu chodnikowego ……….. zł wraz z 8% podatkiem VAT
Powyższe ceny obejmują robociznę, pracę sprzętu, wraz z załadunkiem, pracę dyżurnego, montaż sprzętu,
paliwo, inne czynności związane z przedmiotem umowy. 

§3
Materiały potrzebne do wykonania zadania w całości dostarczy i zastosuje zgodnie ze specyfikacją przetargową
Wykonawca.                                                                                                      

  §4
1.Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej oraz
wymogami zawartymi w specyfikacji. 
2. Zleceniobiorca jest zobowiązany każdorazowo zgłosić Zleceniodawcy do odbioru wykonane prace.
3..Inspektorem nadzoru ze strony Zleceniodawcy będzie Inspektor ds dróg . Każdą czynność dodatkową należy
uzgodnić ze Zleceniodawcą.

§5
Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisana karta drogowa stanowiąca potwierdzenie wykonanej usługi. 
Dopuszcza się możliwość fakturowania etapów prowadzonej akcji.

§6
Wynagrodzenie przysługujące Zleceniobiorcy będzie regulowane z konta: Urzędu Gminy a realizowane przez BS
JASTRZĘBIE  na rachunek Zleceniobiorcy w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.

§ 7
Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za nieterminowe wykonanie zadania w wysokości 0,2% za
każdy dzień zwłoki.                                           



§ 8 

1. Przed podpisaniem umowy Zleceniobiorca wpłaci na konto Zleceniodawcy kwotę 1.500,00 zł
jako zabezpieczenie umowy na okres jej obowiązywania.
2. Zabezpieczenie umowy w kwocie 1.500,00 zł zostanie zwrócone Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od daty
zakończenia zadania na konto wskazane przez Zleceniobiorcę, zgodnie z zasadami specyfikacji

§ 9
1. W przypadku stwierdzenia nienależytego lub nieterminowego wykonania warunków umowy Zleceniodawca
zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny wyrażonej w punkcie 1 Zleceniodawca zapłaci wynagrodzenie
za prace dotychczas wykonane, oraz żądał będzie odszkodowania wg obowiązujących  zasad i odebrane
protokolarnie.
3. Zleceniodawca może dokonać potrąceń za prace wykonane wadliwie do 10 % wartości robót.

§ 10
Wszelkie roboty dodatkowe, nie ujęte w  ofercie muszą być uzgodnione z inspektorem nadzoru         i
zatwierdzone przez Zleceniodawcę.
Rozliczenie robót dodatkowych musi być po cenach jednostkowych jak w ofercie lub jeśli jest to nie możliwe
stanowić winne osobny przedmiot przetargowy. 

§ 11
1. Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę za zachowaniem dwutygodniowego okresu jej
wypowiedzenia.
W takim przypadku w protokole odbioru końcowego strony dokonują inwentaryzacji wykonanych robót.
2. Protokół odbioru (potwierdzenie wykonania usługi) ,o którym mowa w punkcie 1 stanowi podstawę
rozliczania między stronami.

§ 12
 Zleceniobiorca jest zobowiązany do posiadania odpowiedniego sprzętu oraz  urządzeń dla prawidłowego
wykonania robót w czasie nie dłuższym niż 6 godzin od chwili uruchomienia akcji.

§ 13
W zakresie spraw nieokreślonych w niniejszej umowie strony poddają się odpowiednim
przepisom Prawa Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 14
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla stron.
                   

P O D P I S Y

Zleceniobiorca :                                                       Zleceniodawca  :

.......................................                                        ......................................             ..........................................
                                                                                 /Wójt Gminy/                                                 /Sporządził /

                                                                                                  .........................................................     .....................................................

                                                                                                              /Skarbnik/                                                 /Radca Prawny/



Wykaz ulic, placów i parkingów do zimowego utrzymania.

Kaczyce
Bukowa Otrębowska Chodniki:
Czereśniowa Pocztowa Ludowa
Dworkowa Podleśna Harcerska
Harcerska Pogodna Konopnickiej
Jabłoni Słoneczna Jabłoni
Kłosowa Sobieskiego boczne 2 Morcinka
Kolonii Spokojna
Krótka Średnicowa
Ludowa Wojewódzka
Magnolii Zakątek Leśny
Mała Parking cmentarz Średnicowa
Morcinka Parking przed Domem

Ludowym
Ogrodnicza Parking przy cmentarzu

komunalnym Lipki
Olchowa
Kończyce Małe
Bławatkowa Rolna Chodniki:
Botaniczna Spółdzielcza Staropolska
Brzoskwiniowa Sienkiewicza
Chmielna Spacerowa
Folwarczna Staffa
Graniczna boczna Staropolska
Hiacyntowa Świtezianki
Jarzębinowa Wiejska
Jasna Wierzbowa
Jaśminowa Wiśniowa
Jodłowa Wodna
Kasztelańska Zielona
ks. Marekwicy Źródlana
Hallera Parking w rejonie cmentarza

komunalnego
Malinowa Parkingi koło kościoła 
Miodowa Parking koło zamku (bez

dziedzińca)
Myśliwska Parking przy przedszkolu
Nowa Parking przy szkole

podstawowej
Orzechowa


