
Załącznik nr 4 

Projekt 

U M O W A  Nr GKS.7021.2.50.2016 
 

na załadunek, przewiezienie, rozładunek i rozplantowanie materiału, którym dysponuje 

Gmina wraz z profilowaniem i zagęszczeniem nawierzchni na drogach na terenie Gminy 

Nowa Dęba w 2016r. zawarta w dniu ............................... 2016r. pomiędzy Gminą Nowa 

Dęba reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba – Wiesława Ordona 

zwaną  dalej „Gminą”, 

a..................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez ………................................................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego  

w dniu .................. 2016r. 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz złożona oferta Wykonawcy stanowią 

integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Gmina zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do załadunku, przewiezienia, rozładunku ok. 

3640 t materiału złożonego przy ul. Ogrodowej i przy ul. Leśnej w Nowej Dębie oraz 

rozplantowania na drogach na terenie Gminy Nowa Dęba wraz z profilowaniem 

nawierzchni równiarką i zagęszczeniem nawierzchni walcem.  

Wymieniony materiał w podanych ilościach należy zawieźć do poszczególnych 

miejscowości: 

- Chmielów – ok. 600 t, 

- Cygany – ok. 700 t, 

- Jadachy – ok. 600 t, 

- Rozalin – ok. 500 t, 

- Tarnowska Wola – ok. 400 t, 

- Alfredówka – ok. 260 t, 

- Osiedle Dęba – ok. 380 t, 

- Osiedle Poręby Dębskie – ok. 200 t.  

2. Wielkość dostaw i robót wykonywanych wynajętym sprzętem, termin oraz szczegółowy 

zakres prac ustalany będzie każdorazowo przez przedstawiciela Gminy oraz 

przedstawicieli rad sołeckich i zarządów osiedli. 

3. Zakres, lokalizacja oraz technologia prac ustalona zostanie podczas przekazania placu 

budowy, a protokół przekazania placu budowy będzie stanowił załącznik do niniejszej 

umowy. 

 

§ 3 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie …… zł 

(słownie złotych: ………………………) brutto.  

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie dla Wykonawcy z tytułu zrealizowanej umowy zostanie uregulowane przez  

Gminę po zakończeniu prac, dokonaniu ich protokolarnego odbioru i wystawieniu  

faktury vat. 

2. Zapłata za wykonane prace dokonana zostanie przez Gminę na konto Wykonawcy  

..................................................................................... nie później niż w ciągu ……..dni od 

daty otrzymania faktury. 

3.W przypadku nie uregulowania należności w terminie określonym w ust. 3 

Wykonawcy przysługują odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej. 

 



§ 5 

Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  

wynikających z umowy w formie kar umownych w następujących przypadkach  

i wysokościach :  

Wykonawca zapłaci Gminie karę umowną za: 

- każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową, w wysokości 100 zł, 

- każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad i usterek, w wysokości 100 zł. 

 

§ 6 

Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek zabezpieczenia terenu, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

 

§ 7 

Umowę niniejszą zawarto na czas określony tj. od dnia ........................... do 30.09.2016r. 

 
§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 10 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż wszystkie informacje zawarte  

w umowie mają przymiot publicznych i podlegają udostępnianiu w trybie ustawy  

z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej. 

 

§ 11 

Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Gminy. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 WYKONAWCA:     GMINA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Sporządziła Alicja Rydzik 


