
            

UMOWA  GK /..... /2018 

 
zawarta w dniu …………….. roku pomiędzy Gminą Łask reprezentowaną przez:  

1. Gabriela Szkudlarka  - Burmistrza Łasku 

z kontrasygnatą Anny Głowińskiej  - Skarbnika Gminy Łask 

zwaną dalej "Zamawiającym",  

a firmą: ………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej "Wykonawcą".  

§ 1 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usług sprzętowych 

koparko-ładowarką, samochodem samowyładowczym oraz rębakiem w celu wykonywania 

robót drogowych i porządkowych w pasach drogowych dróg gminnych na terenie Gminy 

Łask w 2018 roku. 
§ 2 

1. Wartość usługi zgodnie ze złożoną ofertą wynosi …………. zł brutto 

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

2. Rozliczenie usługi odbywać się będzie w oparciu o ceny jednostkowe netto zawarte w 

formularzu ofertowym  

a. Usługi koparko-ładowarką  - ……….. zł za 1 godzinę pracy; 

b. Usługi transportowe samochodem ciężarowym – …………. zł za 1 godz. 

c. Usługa rębakiem  - ……… zł za 1 godz.  

3. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem o którym mowa w art. 1 ust 1b, lit. a) i b) 

ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2008). 

 

§ 3 

1. Strony ustalają, że zakres usług może zostać zmniejszony, a rozliczenie robót nastąpi w 

oparciu o ilość faktycznie wykonanych usług oraz ceny jednostkowe zawarte w umowie. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. możliwość 

zwiększenia ilości zamawianych usług. Maksymalny zakres przedmiotu zamówienia może 

zostać zwiększony o 100 % ogólnej ilości zamówienia. W wyniku zastosowania prawa opcji 

wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zwiększeniu proporcjonalnie do faktycznie wykonanych 

usług przy zastosowaniu cen jednostkowych wynikających z niniejszej umowy.  

3. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie same jak 

te, które obowiązują przy realizacji podstawowego przedmiotu umowy. 

§ 4 

Strony ustalają termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 roku.  

 

§ 5 

Należność za wykonane roboty będzie uregulowana przez Zamawiającego w terminie 14 dni od 

daty dostarczenia faktury przez Wykonawcę, po uprzednim zatwierdzeniu przez  pracownika 

Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg zestawienia wykonanych usług. 

 

§6 

Strony przewidują możliwość naliczania kar umownych w następujących okolicznościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez każdą ze 

stron umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% 

wartości umowy określonej w §2 pkt 1. 



2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez każdą ze 

stron umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 

10 % wartości umowy określonej w §2 pkt 1. 

 

§ 7 

Za szkody wyrządzone podczas realizacji umowy, a w szczególności uszkodzenia obiektów 

wodno-kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych itp. w pasie drogowym odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca usługi. 

 

§ 8 

Wszelkie spory o roszczenia wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 9 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. Niedopuszczalne są 

zmiany niniejszej umowy niekorzystne dla Zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy.  

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólne zasady 

odpowiedzialności pomiędzy stronami z kodeksu cywilnego.  

 

§ 11 

Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

strony. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 


