
                                          /PROJEKT UMOWY/                 Załącznik Nr 3 
 

Umowa nr  .............../2006 
 

W dniu  ................................ r. pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Kłobucku, 
ul.Zamkowa 19  , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez : 
 
 
1. Tadeusza Pułkę   - Dyrektora 
 
a  .....................................   reprezentowaną  przez : 
 
1. ....................   - .......................... 
zwanym   dalej Wykonawcą,  została zawarta umowa o następującej treści : 

 
§ 1 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące usługi           
związane z zimowym utrzymaniem dróg   powiatowych : 
a/ w okresie od  8 listopada 2006r. do 31 marca 2007r. usuwanie śniegu i lodu z dróg 

na terenie działania   Obwodu Drogowego   Nr  .... w .............. przez pracę  niŜej 
wymienionego sprzętu :............ 

....................................................... 
  b/pełnienie dyŜurów sprzętu w siedzibie Obwodu Drogowego Nr  .... w .................                   

w wymiarze czasu określonym przez Powiatowy Zarząd Dróg. 
 
2.Podstawę zawarcia umowy stanowi  Protokół  z dnia ....................... 2006r. Komisji 

Przetargowej Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, w sprawie wyboru 
najkorzystniejszej oferty, w trybie przetargu nieograniczonego. 

 
§ 2 

1.Wykonanie usługi  odbywa się zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz wytycznymi 
technologicznymi wykonawstwa robót  i dyŜurów zawartymi w operacie zimowego 
utrzymania dróg w sezonie 2006/2007. Odpowiedzialność  za realizację zadań zgodnie   
z powyŜszymi przepisami ponosi Wykonawca. 

 
2.Operator sprzętu wyposaŜony  będzie we własny telefon komórkowy. 
 

§ 3 
1.Czasowe zapotrzebowanie sprzętu, w zaleŜności od potrzeb, zgłasza Zamawiający 

telefonicznie, kierownikowi jednostki lub bezpośrednio kierowcy Wykonawcy. 
 
2.Czas stawienia się do pracy na wezwanie Kierownika Obwodu Drogowego (dyŜurnego) 

wynika  z operatu zimowego utrzymania dróg w sezonie 2006/2007 z którym 
Wykonawca ma obowiązek zapoznać się. Nie stawienie się w terminie spowoduje 
sankcje wynikające z Kodeksu Cywilnego, z moŜliwością rozwiązania umowy 
włącznie. 

 
§ 4 

Odbiór robót następuje przez Kierownika Obwodu Drogowego  lub upowaŜnioną przez 
niego osobę , którzy potwierdzają fakt wykonania usługi. 

 
§ 5 

1.Umawiające się strony, za dyŜur i pracę , rozliczać się będą według poniŜszych stawek : 



 2 
 
....................... 
...................... 
2.Wszystkie wymienione wyŜej stawki są cenami brutto i zawierają podatek VAT. 
 
3.Wymienione stawki obejmują  równieŜ  koszty dojazdu do ośrodka akcji    zimowej  oraz  

obowiązują zarówno w dni robocze, jak i wolne od pracy  i świąteczne. 
 

§ 6 
1.Rozliczenie dokonywane będzie w okresach miesięcznych na podstawie przedłoŜonych 

rachunków , do których załączone będą potwierdzone  dokumenty najmu i pracy 
sprzętu. 

 
2.NaleŜność za wykonane prace płatna  będzie przelewem na konto Wykonawcy                   

w terminie do 30 dni od daty dostarczenia   Zamawiającemu   dokumentów  
rozliczeniowych. 

§ 7 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za ewentualne szkody ponoszone przez 
uŜytkowników dróg spowodowane niewykonaniem bądź niestarannym wykonaniem 
usługi. 

§ 8 
Wszelkie zmiany i uzupełnienie treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

 
§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 10 
Ewentualne spory  pomiędzy stronami rozpatrywane będą przez Sąd Powszechny, 
właściwy dla siedziby pozwanego. 

§ 11 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz.  dla kaŜdej ze stron. 
 
 
 
 
Wykonawca :        Zamawiający : 
 
 


