
                                                         U M O W A 
 
 
   zawarta w dniu ……………….. pomiędzy Gminą Miastem Rawa Mazowiecka    

reprezentowaną  przez 
   Eugeniusza Góraja – Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka  
   zwanym w dalszej części umowy „Zamawiaj ącym”  
   a ……………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................. 
   zwanym w dalszej części „Wykonawcą”  
   o następującej treści: 

 
§ 1 

 
 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług  
   w zakresie zimowego utrzymania dróg połoŜonych w obrębie administracyjnym 

Miasta Rawa Mazowiecka w sezonie 2009/2010.  
 2. Zakres usług objętych przedmiotem umowy obejmuje:   
      1/  odśnieŜanie dróg, 

2/  zwalczanie śliskości i gołoledzi dróg, 
3/  w przypadku dobrych warunków atmosferycznych / w dniach, w których nie prowadzi     

się akcji zimowego utrzymania dróg/ – utrzymanie czystości dróg, 
      4/  pełnienie dyŜuru całodobowego pod nr. ……………….., 
      5/  wywóz nadmiaru śniegu w razie konieczności na kaŜdorazowe zlecenie    

Zamawiającego. 
3. Drogi objęte przedmiotem umowy określa załącznik Nr.1  do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia publicznego w sprawie ”Wykonywania  usług w zakresie 
zimowego utrzymania dróg zlokalizowanych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa 
Mazowiecka w sezonie 2009/2010.”. 

   4. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy uŜyciu własnego sprzętu i materiałów. Dopuszcza 
się uŜycie przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu  umowy środków chemicznych  

         i materiałów uszarstniających zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik Nr.7 do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego w sprawie ”Wykonywania  usług  

         w zakresie zimowego utrzymania dróg zlokalizowanych w obrębie administracyjnym Miasta 
Rawa Mazowiecka w sezonie 2009/2010.”. 

 
§ 2 

 
Wykonawca jest obowiązany wykonywać przedmiot umowy w okresie  
od dnia 1 grudnia 2009r. do dnia 28 lutego 2010r. 

 
 

                                                                    § 3 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście zgodnie ze 

zleceniem Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym 
zakresie  przepisami prawa i normami. 

 
                                                                      
 

Załącznik nr 6 
wzór umowy 



§ 4 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich za wszelkie 
szkody wyrządzone przy wykonywaniu usług powierzonych mu niniejszą umową oraz za 
szkody wyrządzone osobom trzecim z powodu nie odśnieŜenia, lub teŜ nie usunięcia 
śliskości lub gołoledzi dróg objętych przedmiotem umowy. 
 
 

§ 5 
 

1. Z tytułu wykonywania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie 
miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………….. brutto 
/słownie złotych: ……………………………………………………………………, 

2. W przypadku konieczności wywozu śniegu ustala się stawkę ……………….. brutto 
/słownie złotych: ………………………………………. za 1m3 wywiezionego śniegu. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury 
wystawianej kaŜdorazowo przez Wykonawcę na koniec kaŜdego miesiąca kalendarzowego, 
przelewem na jego konto, w terminie 30 dni licząc od dnia jej doręczenia. 

 
                                                                       § 6 
 
1. Wykonawca jest obowiązany do zapłaty Zamawiającemu kaŜdorazowo kary umownej  
      w wysokości 20%  ryczałtowego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w § 5 ust.1     

umowy za nie wykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w § 1 ust 2 umowy, 
jeŜeli nie wykonał on tych obowiązków w ciągu 4  godzin od momentu zgłoszenia mu na 
piśmie przez Zamawiającego faktu ich nie wykonania. 
Kary umowne potrącane będą z najbliŜszego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, 
po jego uprzednim powiadomieniu na piśmie. 

2. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kar umownych z naleŜnego mu wynagrodzenia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 

jeŜeli szkoda przewyŜsza wartość kar umownych. 
   

       § 7 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia 
przez Zamawiającego trzykrotnego nie wykonania przez Wykonawcę którejkolwiek  

      z usług będących przedmiotem umowy. 
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez 

Wykonawcę, o których mowa w ust.1, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za 
prace juŜ wykonane i nie  zapłacone. Ponadto jest on obowiązany z tego tytułu do 
zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 30%  ryczałtowego 
wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

 
 
 

                                                                               § 8 
 
      Wszelkie zmiany treści umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

 
 



                                                                               § 9 
 

      We wszystkich sprawach nie unormowanych niniejszą umową  zastosowanie mają przepisy  
kodeksu cywilnego, oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
                                                                              § 10 

 
      Integralną część umowy stanowi Załącznik Nr.1 i 7 do specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia publicznego w sprawie ”wykonywania  usług w zakresie zimowego utrzymania 
dróg zlokalizowanych w obrębie administracyjnym Miasta Rawa Mazowiecka w sezonie 
2009/2010”. 

 
                                                                              § 11 

 
      Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego 
      i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 
 

 


