
Umowa Nr  / 2020 

 

Zawarta w dniu  …………………….. w Krasnem pomiędzy: 

Gminą Krasne - Zakładem Usług Komunalnych w Krasnem – 36-007 Krasne 408 B,  

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

1. Pełniącego obowiązki Dyrektora Zakładu – mgr inż. Henryka Horodeckiego, 

działającego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Krasne na podstawie Zarządzenia  

Nr 0050.10.2019 z dnia 1 lutego 2019 r. (załącznik Nr 1) 

a: 

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

 

zwanym w dalszej części umowy “Wykonawcą” 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

w sprawie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro, została zawarta umowa następującej 

treści: 

 

§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: 

„Remont dróg gminnych na terenie gminy Krasne w 2020 r.”  

 

§ 2 

Szczegółowy zakres i warunki umowy określają Oferta wykonawcy (zał. nr 1) i Ogłoszenie  

o udzieleniu zamówienia. W/w dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Termin rozpoczęcia ustala się na dzień podpisania niniejszej umowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na: 31.07.2020 r. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Warunkiem 

zmian postanowień umowy jest:  

a. wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonywanie prac jak: długotrwałe opady deszczu tj. trwające powyżej 10 dni,  

b. działanie siły wyższej. 

c. innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

  

 W przypadku wystąpienia jednej z w/wym. okoliczności Zamawiający może dokonać zmian 

postanowień umowy, w tym wydłużyć termin wykonania zamówienia. 

 

 

§ 4 

Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia i kwalifikacje do wykonania przedmiotu 

umowy. 

Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy będzie ............................................................ 

W/w osoba posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami 

budowlanymi. 

 

 

 



 

§ 5 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  

a) ……..…………………….….zł za 1 m2 likwidacji przełomów 

b) ………….………………...…zł za 1 tonę remontu ubytków 

c) ……..…………………….….zł za 1 tonę wykonanej wyrównawczej warstwy 

bitumicznej 

d) ……..…………………….….zł za 1 m2 wykonanej ścieralnej warstwy bitumicznej 

 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem obliczonym jako iloczyn 

jednostkowych cen za poszczególne zakresy robót, określonych w ust. 1 niniejszej umowy 

i faktycznie wykonanych ilości. 

3. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen jednostkowych zawartych w umowie przez 

cały okres, na który została zawarta umowa. 

4. Rozliczenie Wykonawcy za usługę nastąpi po jej wykonaniu na podstawie faktury 

wystawionej przez Wykonawcę na:  

 

NABYWCA: Gmina Krasne 36-007 Krasne 121, NIP 517 00 42 253, 

ODBIORCA/PŁATNIK: Zakład Usług Komunalnych w Krasnem, 36-007 Krasne 408 B. 

 

5. Faktura wystawiana będzie w oparciu o protokół odbioru potwierdzony przez 

Przedstawiciela Zamawiającego z terminem płatności 14 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu. Do faktury Wykonawca dołączy protokół odbioru. W przypadku 

nieprzedłożenia protokołu, lub przedłożenia go bez potwierdzenia przez Przedstawiciela 

Zamawiającego, wynagrodzenie nie będzie wypłacone, a faktura zostanie zwrócona jako 

wystawiona bezpodstawnie.  

6. Za dzień zapłaty strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

 

§ 6 

1. W czasie realizacji robót, wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym 

od przeszkód, będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne 

materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne w wyznaczonym do tego 

miejscu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także 

zapewnić warunki bezpieczeństwa. 

3. Wycięte uszkodzone fragmenty nawierzchni bitumicznej oraz odzyskany tłuczeń należy 

przewieźć na miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie gminy Krasne. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

2. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny spełniać wymogi dotyczące wyrobów 

budowlanych określone w przepisach prawa. 

 

§ 8 

1. Przedstawiciel Wykonawcy (kierownik robót) zgłosi na piśmie Zamawiającemu 

gotowość do odbioru. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu 

odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych w tej dacie wad. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. 



4. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych 

czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 

zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad. 

 

§ 9 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.  

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi lub gwarancji w wysokości 0.2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości  

3 % wynagrodzenia umownego brutto, 

d) za każde pojedyncze naruszenie postanowienia § 5 

e)  ust. 8 - w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy lub jego umówionej części oraz 

uniemożliwieniu rozpoczęcia lub spowodowanie przerwy w wykonaniu robót, 

w wysokości 0.2 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie umówionych 

przedmiotów odbioru, które zostały rozpoczęte ze zwłoką lub które zostały 

przerwane - za każdy dzień zwłoki lub przerwy. 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego-  

w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 10 

Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy 

w terminie 14 dni od wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty. 

 

§ 11 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

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

umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

b) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową; 

c) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa 

dłużej niż 30 dni. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub bez uzasadnionej 

przyczyny odmawia podpisania protokołu odbioru; 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 

przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec Wykonawcy; 

c) w wyniku nie dotrzymania zobowiązań umownych przez Zamawiającego 

powodujących brak możliwości kontynuacji robót przez okres 30 dni. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie 

 



 

§ 12 

Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do naprawienia szkód powstałych  

w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania swych zobowiązań umownych. 

 

§ 13 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 miesięcy na wykonane roboty, 

licząc od daty odbioru końcowego – bezusterkowego.  W okresie gwarancyjnym nie częściej 

niż co 12 miesięcy Zamawiający wyznaczać będzie przeglądy gwarancyjne,  

w których winien uczestniczyć przedstawiciel Wykonawcy. Z przeglądów gwarancyjnych 

zostaną spisane protokoły. Zamawiający wyznaczy też ostateczny, gwarancyjny przegląd  

z udziałem przedstawiciela Wykonawcy przed upływem terminu gwarancji ustalonego  

w umowie. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem.  

2. Jeżeli w okresie gwarancji producent wbudowanych elementów lub urządzeń wymaga 

płatnych przeglądów ich koszt obciąża Wykonawcę.  

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych 

wad (usterek), w terminie wskazanym przez Zamawiającego. O usunięciu wad Wykonawca 

zawiadamia Zamawiającego na piśmie.  

4. Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie po uprzednim zawiadomieniu 

przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.  

5. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu leżącego po stronie Wykonawcy nie usunie on wady (usterki) 

w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć powstałe wady (usterki) na koszt 

Wykonawcy. W tym wypadku Wykonawca zobowiązany jest pokryć powstałe koszty  

w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Zamawiającego rachunku. Brak zapłaty lub 

odmowa, uprawnia Zamawiającego do potrącenia powstałych kosztów z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, lub dochodzenia ich na drodze sądowej.  

6. Przepisy dotyczące gwarancji nie wyłączają i nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy 

z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. 
 

§ 14 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu 

cywilnego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla każdej ze stron. 

 
Załączniki: 

1. Zarządzenie Wójta Gminy Krasne Nr 0050.10.2019 z dnia 1 lutego 2019 r. (załącznik Nr 1)  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Krasnem. 

2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 

 

 

 Zamawiający        Wykonawca 

 


