
Umowa nr GK/..../2018 

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

Gabriela Szkudlarka – Burmistrza Łasku 

przy kontrasygnacie Pani Anny Głowińskiej - Skarbnika Gminy Łask, 

zwaną dalej „Zamawiającym", 

a ……………………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowaną przez………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą" 
 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego zgodnie z zarządzeniem nr 64/14 Burmistrza Łasku z dnia 15 kwietnia 2014 
roku w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Łasku, zawarto umowę o 
następującej treści: 

§1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie oraz bieżącą konserwację 
oznakowania poziomego i pionowego dróg gminnych na terenie gminy Łask w 2018 roku. 

1. Zakres usługi obejmuje wykonanie oznakowania poziomego oraz wykonanie oznakowania 

pionowego dróg gminnych i wewnętrznych utrzymywanych przez Gminę Łask. Szczegółowy 

zakres zamówienia oraz ceny jednostkowe zawarte są w formularzu cenowym złożonym przez 

wykonawcę wraz z ofertą. Formularz cenowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 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 20 % 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. 

§ 2  

1. Całkowita wartość usługi zgodnie ze złożoną ofertą nie może przekroczyć kwoty …………… zł 

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

2. Zapłata należności nastąpi na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty 

jej doręczenia wraz z protokołem odbioru. 

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 

Strony ustalają termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 roku z 
zastrzeżeniem, że realizacja poszczególnych zleceń nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania 
zlecenia natomiast naprawę oznakowania pionowego znakami A-7 , B-20, D-1, B-2 należy wykonać 
w terminie 3 dni od otrzymania zlecenia.  

§4 

Zlecenia, o których mowa w § 3 zostaną przesyłane mailem na adres poczty elektronicznej wskazany 
w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

 

§5 

1. Po zakończeniu prac Wykonawca zgłosi zakończenie robót przedstawiając jednocześnie kosztorys 
powykonawczy wraz z dokumentami potwierdzającymi zgodność zamontowanego oznakowania z 
warunkami specyfikacji technicznej. 



2. Odbiór wykonanej usługi zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

§6 

1. Na czas obowiązywania umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za 
skutki i następstwa zdarzeń wynikłych wskutek nienależytego wykonania postanowień umowy. 

2. Z odpadami powstałymi podczas realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się 
postępować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§7  

1. Strony przewidują możliwość naliczania kar umownych w następujących okolicznościach:  
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

 - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za 
każdy dzień opóźnienia,  

 - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego. 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

 - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - 10% wynagrodzenia 
umownego za wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. la) oraz lb) niniejszego paragrafu - zostało 
określone w §2 ust. 1.  
3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§ 8  

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy wynosi 12 miesięcy, licząc od daty odbioru. 

2. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od daty odbioru. 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
2. 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  

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

dla siedziby Zamawiającego. 

  §1 2  

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

Integralną częścią umowy jest: 

1. Załącznik nr 2 - Formularz cenowy 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


