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                                                                                                                       załącznik Nr 3                                                 
U M O W A  - PROJEKT  

 
zawarta dnia ......................................... w Ostródzie pomiędzy Gminą Ostróda z siedzibą 
14 - 100  Ostróda, ul. Mickiewicza 24, reprezentowaną przez:  
 
1. Gustawa Marka Brzezina                   - Wójta Gminy 
    z kontrasygnatą Skarbnika Gminy    -  Marii Andrychowskiej   
 
zwaną dalej Zamawiającym 
a  
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
      
reprezentowanym  przez : 
 
1. ............................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................. 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 

§ 1. 
 

W oparciu o przeprowadzony ....................................... przetarg nieograniczony Zamawiający 
powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty : 
 
                  „ Utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych na terenie                                  
                                     gminy Ostróda w latach 2007 - 2008 „                                                     
w zakresie 
Zadanie I     .............................................................................................................PLN/m2 
Zadanie II    ............................................................................................................ PLN/m2 
Zadanie III  ..............................................................................................................PLN/m2. 
Zadanie IV ...............................................................................................................PLN/m2 
Zadanie V  ...............................................................................................................PLN/m2. 
Zadanie VI ...............................................................................................................PLN/m2 
Zadanie VII ..............................................................................................................PLN/m2 
Zadanie VIII .............................................................................................................PLN/m2 
Zadanie IX ...............................................................................................................PLN/1 km 
 

§ 2 
1. Za wykonanie robót objętych  umową Zamawiający zapłaci kwotę wynikającą z obmiaru 

wykonanych robót wg stawek jednostkowych określonych w § 1 umowy.. 
2. Rozliczenie wykonanych robót następować będzie w okresach miesięcznych w oparciu 

o protokolarny ich odbiór dokonany przez obydwie strony..  
3. Należność za wykonane roboty Zamawiający zapłaci w terminie 14 dni od daty 

otrzymania 
faktury z załączonym protokołem odbioru robót na konto Wykonawcy w 
Banku.............................nr. konta .....................................................................................  

4. Za zwłokę w płatnościach określonych w § 2 ust.3 Wykonawca może naliczyć odsetki w  
      wysokości ustawowej. 

 
 

§ 3 
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1,  Termin realizacji robót określa się od dnia podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2008r. 
     sukcesywnie w miarę potrzeb zgłoszonych przez zamawiającego. 
2. Rozpoczęcie robót będzie następować  w ciągu 12-stu godzin licząc od otrzymania 

pisemnego zgłoszenia od Zamawiającego określającego zakres,  lokalizację oraz termin 
wykonania.   

3. Roboty zanikające / ulegające zakryciu / Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu do  
odbioru pod rygorem nie uznania wykonania robót. 

4. Nie przystąpienie Wykonawcy do rozpoczęcia robót lub nie wykonania ich w terminie  
      określonym w § 3 ust 2 powoduje naliczenie przez Zamawiającego kar umownych w  
      wysokości 1% za każdy dzień zwłoki od należnego wynagrodzenia brutto. 
5. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres ............................................. 

licząc od daty końcowego odbioru.     
    

§ 4 
 
1.  W przypadku stwierdzenia niewłaściwego bądź też wadliwego wykonania robót, 
     Zamawiający może potrącić - w przypadku wad trwałych lub wstrzymać - w  
     przypadku wad dających się usunąć, do 20 % należnego za dany okres wynagrodzenia  
     (bez VAT). 
2.  W przypadku, gdy kary umowne w § 4 ust.1 nie pokryją szkody powstałej na skutek nie  
     wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje 
     odszkodowanie uzupełniające na zasadach ogólnych.  
  

§ 5 
 
1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i prawidłowe  
    oznakowanie prowadzonych robót oraz pokrywa wszelkie zaistniałe u użytkownika dróg  
    szkody, powstałe wskutek zaniedbania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 
2. Wykonawca robót nie może powierzyć wykonania zadania innej osobie bez zgody  
    Zamawiającego 
 

§ 6 
 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  
     nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia  
     umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia  
     wiadomości o powyższych okolicznościach. 
    W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 
tytułu 
     wykonania części umowy. 
2. W przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się którejkolwiek ze stron z warunków  
    określonych niniejszą umową, strona druga może wypowiedzieć umowę w trybie  
    natychmiastowym. 
3. Wypowiedzenie umowy określone w  ust. 2 w szczególności może nastąpić w przypadku  
     nie przestrzegania prawa budowlanego, realizacji robót niezgodnie ze sztuką budowlaną,  
     nie zachowywania terminów rozpoczęcia i zakończenia robót bądź też licznego  
     powtarzania się zaniedbywania obowiązków wynikających z umowy 
4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 2 i 3, rozliczenie robót  
     nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym. 
 

§ 7 
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1. Nadzór nad prawidłową realizacją robót z upoważnienia Zamawiającego sprawował będzie  
    inspektor d/s dróg  - Zbigniew Tomczyk upr. bud. Nr 287/92/OL  
2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy za prawidłową realizację zamówienia jest :   
    kierownik robót -   
    ............................................................................................................................................. 
 
                                                                      § 8 

 
1. Zmiany niniejszej umowy mogą następować tylko i wyłącznie, gdy konieczność ich 
    wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili  
    zawarcia umowy. 
2. Zmiany w umowie jak ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 9 

 
Do spraw nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy określone 
Kodeksem Cywilnym, prawem budowlanym oraz Prawem zamówień publicznych 
 

§ 10 
 

Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd 
powszechny. 
 

§ 11. 
 

Umowa sporządzona została w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze 
dla każdej ze stron. 
 
    W Y K O N A W C A :                                                            Z A M A W I A J Ą C Y : 
      
 
 
 
 
 
 
 


