IZP.271.2.2016
Załącznik nr 5
UMOWA NR IZP.272….2016
zawarta w Strykowie w dniu ……………2016 r. pomiędzy:
 Gminą Stryków, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, reprezentowaną przez Burmistrza Strykowa
– Andrzeja Jankowskiego, zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
 ………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego w zakresie prac ziemnych
(wykopy, załadunek, plantowanie mas ziemnych, rozkładanie kruszyw na drogach, czyszczenie rowów
przydrożnych) przy użyciu koparko - ładowarek.
2. Niniejszą umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz oferty złożonej przez Wykonawcę.
§2
Termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2016 r.
§3
1. Wynagrodzenie za świadczone usługi strony ustalają w wysokości:
 jedna godzina pracy sprzętu – …………. PLN brutto (słownie:)
2. Zapłata za wykonane usługi następować będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, wraz z
raportem dziennej pracy sprzętu podpisanym przez pracownika Urzędu Miejskiego w Strykowie,
odpowiedzialnego za prowadzone roboty, płatnej przelewem w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania
przez Zamawiającego.
3. Za datę realizacji płatności uważa się datę złożenia przez daną Gminę polecenia przelewu należności
na konto bankowe Wykonawcy.
4. Zamawiający oświadcza, że posiada zarezerwowane w budżecie środki na realizację przedmiotu
umowy w kwocie …………
§4
Wykonawca nie później niż w ciągu 48 godzin oraz w sytuacjach nieprzewidzianych zdarzeń losowych nie
później niż w ciągu 8 godzin od powiadomienia pisemnego, telefonicznego lub faxem dokonanego przez
Zamawiającego przystąpi do realizacji poszczególnych zleceń.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi własnym sprzętem i zgodnie z obowiązującymi
normami i sztuką budowlaną.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonane usługi i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat
materialnych związanych z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z świadczeniem Usługi.
3. Wszystkie prace będące przedmiotem zamówienia będą wykonywane tylko w porozumieniu z
Zamawiającym, a podstawą ich wykonania i rozliczenia będą ceny jednostkowe podane przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego, umowy i
rzeczywiste ilości wynikające z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia.
§6
1. W przypadku nie przystąpienia do wykonania zleconych usług w określonym przez strony terminie,
Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy za każdy dzień opóźnienia karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia (stawka godzinowa), przyjmując 8-godzinny dzień pracy, co stanowi
………….PLN/dziennie.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10 % wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust. 4, w
przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy. Strony przewidują możliwość dochodzenia tej kary po odstąpieniu od umowy z tytułu
jej nie wykonania przez Wykonawcę w całości lub w części.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wystawionej faktury.
4. Obowiązek zapłaty kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.
§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się za zgodą obu stron i wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
§9
Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozpoznawał Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 10
Wykonawca nie może przenieść na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
§ 11
Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej ze stron.

__________________________
ZAMAWIAJĄCY

___________________________
WYKONAWCA

