– projekt –
UMOWA NR …/…/2020
zawarta w dniu ………..2020 r. pomiędzy:
Gminą Wizna adres: pl. kpt. Władysława Raginisa 35 18 – 430 Wizna
NIP 718 207 90 56
reprezentowaną przez - Wójta Gminy Wizna – Mariusza Soliwodę
zwaną w treści umowy Zamawiającym
a
………………………………,
prowadzącym
działalność
gospodarczą
pod
nazwą
…………………………………………… wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, REGON ……………………., NIP ……………………….,
zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ",
1.
2.
3.
4.

§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegająca na: świadczeniu usług
bieżących napraw i remontów realizowanych na drogach gminnych, zwaną dalej „przedmiotem umowy”.
Poprzez bieżące naprawy i remonty realizowane na drogach gminnych rozumie się m.in. czynności
wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
Wszelkie materiały używane do świadczenia przedmiotowej usługi zapewnia Zamawiający we własnym
zakresie.
Przy konieczności użycia materiałów z zasobów Zamawiającego, Wykonawca zgłosi zapotrzebowanie
telefonicznie, pisemnie lub poprzez e-mail. Po przekazaniu materiałów dla Wykonawcy zostanie spisany
protokół, który będzie określał ilość przekazanych materiałów i miejsce ich wbudowania.

§2
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy i obowiązuje do dnia 31
grudnia 2020 r.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego, w przypadku rażącego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy
przez drugą stronę.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) niezwłocznego podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie użytkowników drogi przed
zagrożeniami spowodowanymi usterką drogi;
2) usunięcia każdej zgłoszonej usterki w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego.
2. Zgłoszenia usterek ze strony Zamawiającego dokonywane będą w formie pisemnej, telefonicznej na numer
609620476 lub drogą elektroniczną na adres: krzysztofniedzwieckii@wp.pl.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zaniedbań i uchybień wynikłych z zaniechania podjęcia
czynności mających zabezpieczyć użytkowników drogi przed zagrożeniami lub jego niedbałego wykonania;
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia i zniszczenia spowodowane w terenie
sąsiadującym z terenem prowadzenia prac oraz szkody osób trzecich powstałe w wyniku prowadzenia prac
niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP.
§4
1. Maksymalny zakres finansowy za wykonanie zamówienia nie może przekroczyć równowartości kwoty 30.000
euro tj. 128.079,00 zł netto, po uprzednim sporządzeniu Aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej.
2. Należność za wykonaną usługę będzie naliczana wg oferty Wykonawcy z dn. ……………….2020 r. stanowiąca
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, na podstawie sporządzonego kosztorysu powykonawczego.
3. W przypadku konieczności wykonania usług nieujętych w załączniku nr 1 ceny będą ustalane w formie
negocjacji, z których zostanie sporządzony protokół.
4. Płatność za wykonane roboty będzie odbywać się po ich wykonaniu i wystawieniu faktury VAT obejmującej
zakres rzeczowy w okresie obowiązywania umowy.

5. Warunkiem płatności przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należności wynikającej z faktury jest
potwierdzenie zrealizowanych robót przez przedstawiciela Zamawiającego.
6. Wystawiana faktura powinna zawierać następujące dane:
NABYWCA: Gmina Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18 – 430 Wizna
NIP 7182079056
ODBIORCA: Urząd Gminy Wizna
pl. kpt. Władysława Raginisa 35
18 – 430 Wizna
7. Należność za wykonaną usługę płatna będzie przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT na
rachunek Wykonawcy.
§5
1. Przedstawicielem Wykonawcy w stosunku do wykonania niniejszej umowy jest:
_______________________________________
2. Przedstawicielem Zamawiającego w stosunku do wykonania niniejszej umowy jest:
Włodzimierz Łąka – Zastępca Wójta Gminy Wizna;
Radosław Struczyński – inspektor w UG Wizna;
§6
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Wszelkie spory wynikające z wykonania umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§9
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy, a 2 egz. dla
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

