
Załącznik nr 1

Projekt umowy

UMOWA  Nr 2222. ___________. 2020

zawarta w dniu …....2020 roku w Krzepicach pomiędzy:
 
Gminą Krzepice, ul. Częstochowska nr 13, 42-160 Krzepice, NIP 5742054873, zwaną dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez  Burmistrza – Krystiana Kotynię, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krzepice, pani 
Anny Mońka, a

…., zwanym dalej „Wykonawcą”. 
§ 1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu pomiarów widoczności na 
przejazdach kolejowych zlokalizowanych w ciągu dróg zarządzanych przez Burmistrza Krzepic.

2. Wykaz przejazdów zawiera załącznik do umowy.

§ 2
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) wykonanie pomiarów zgodnie z przepisami prawa
2) opracowanie wyników w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach 2egz i wersji elektronicznej 

w formacie plików pdf nagranych na dwóch płytach CD
3) udzielania wyjaśnień w przypadku zapytań zarządcy szlaku kolejowego.

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) wskazanie przejazdów, na których należy wykonać pomiary,
2) udzielenie Wykonawcy wyjaśnień w zakresie przedmiotu umowy,

§ 3
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 25.09.2020 r
2. Jako termin wykonania przedmiotu umowy liczy się data złożenia kompletnej dokumentacji 

określonej w §2 pkt 1 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach.

§ 4
1. Wynagrodzenie za wykonanie usługi wymienionej w §1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi 

…......zł brutto (słownie: …..... złotych i …...../100 groszy).
2. Wynagrodzenie płatne jest jednorazowo na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, w 

terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego. 
3. Prawidłowo wystawiona faktura musi zawierać określenia:

Nabywca: Gmina Krzepice, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, NIP 5742054873
Odbiorca: Urząd Miejski w Krzepicach,  ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół końcowego odbioru dokumentacji wymienionej w §2 pkt 
1, podpisany przez strony umowy.

§ 5
1. Za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji umowy, o którym mowa w §3 Zamawiający 

nalicza karę w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia określonego w §4 pkt 1 za każdy dzień 
opóźnienia.

2. Za odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
Zamawiający nalicza karę w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia określonego w §4 pkt 1

3. Za odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
Wykonawca nalicza karę w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia określonego w §4 pkt 1.

§ 6
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu podpisanego przez obie strony.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, obowiązywać będą odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.
3. Dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, strony zwracać się będą do 

sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 7
Umowę sporządzono w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
Zamawiającego i Wykonawcy.
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