
UMOWA NR ……… 

zawarta w dniu …………. pomiędzy: 

1. Gminą Wietrzychowice, Wietrzychowice 19, 33-270 Wietrzychowice, NIP: 993-065-26-29 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Banka przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy 

Andrzeja Furgała, zwaną dalej „Zamawiającym”,a 

2. …………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………………………, 

……………………………………………………………………………………………………….., 

NIP:……………………….zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§1 

W związku z art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

realizacji wykonania zimowego utrzymania dróg gminnych znajdujących się na terenie Gminy 

Wietrzychowice w sezonie zimowym 2019/2020 r. jak w złożonej ofercie. 

§2 

1. Przedmiotem umowy jest  świadczenie usług zimowego utrzymania dróg określonych w załączniku 

nr 1 do niniejszej umowy w okresie od dnia 15 października 2019r. do 15 kwietnia 2020r.  

2. Zakres wykonywania prac będzie każdorazowo uzgodniony z Wójtem Gminy lub inspektorem ds. 

utrzymania dróg — ustnie lub telefonicznie. 

3. Szczegółowy zakres odśnieżania w okresie zimy 2019/2020 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

4. Materiały do zwalczanie śliskości muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą 

być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. 

5. Wykonawca oświadcza, że zawodowo zajmuje się świadczeniem usług w zakresie objętym umową. 
§3 

1. Za czynności określone niniejszą umową Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jednostkowe 
zgodne ze złożoną ofertą w wysokości: 

- 1 roboczogodzina odśnieżania: 

- netto: ………….. zł 

- VAT….%: ……… zł 

- brutto: ……………… zł (słownie: …………………. 00/100). 

- 1 roboczogodzina piaskowania zakrętów i skrzyżowań: 

- netto: ……………. zł 

- VAT ….%: ………….. zł 

- brutto: …………. zł (słownie: dwieście piętnaście złotych 00/100). 

- 1 roboczogodzina usuwania gołoledzi i oblodzeń (mieszanką piaskowo-solną w proporcji 10:1): 

- netto: …………. zł 

- VAT …..%: ………. zł 

- brutto: …………… zł (słownie: …………………… 00/100). 

2. Maksymalna wartość usług zleconych w ramach niniejszej umowy nie przekroczy kwoty: 

a. w roku 2019 - ……………… zł  brutto 

b. w roku 2020 – ……………… zł brutto 

3. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy w sezonie zimowym 2019/2020 

wynikające z przemnożenia ilości roboczogodzin poszczególnych usług świadczonych w ramach 

zimowego utrzymania dróg oraz cen jednostkowych określonych w § 3, nie może przekroczyć kwoty 

……………….. zł brutto. 

4. Zmiana wartości umowy w związku z mniejszym zakresem  nie wymaga  sporządzenia  aneksu do 

niniejszej umowy 

§4 

1. Każdorazowe podjęcie działań w ramach zimowego utrzymania dróg będzie potwierdzane przez 

inspektora do spraw utrzymania dróg Pana Ryszarda Pochronia. 

2. Czas na podjęcie działań w ramach zimowego utrzymania dróg wynosi 1 godzinę od otrzymania 

zgłoszenia telefonicznego od przedstawiciela Zamawiającego. 



§5 

1. Należność za wykonanie przedmiotu umowy, strony rozliczać będą na podstawie faktur 

wystawionych przez Wykonawcę. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 21 dni od 

daty ich otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 

2. Wraz z fakturą należy dołączyć zestawienie wykonanych roboczogodzin działań w ramach 

zimowego utrzymania dróg wg dni wykonywanych usług oraz poszczególnych typów prowadzenia 

akcji zimowego utrzymania dróg, potwierdzone przez pracownika UG Wietrzychowice 

odpowiedzialnego za realizację umowy. 

§6 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowe i jakościowe usługi zimowego 

utrzymania dróg. 

2. W razie stwierdzenia przez Zmawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania prac, 

kontrolujący pracownik Zamawiającego sporządzi protokół z udziałem Wykonawcy, określający 

zakres uchybień.  

3. Wykonawca zobowiązany będzie do powtórzenia zakwestionowanych czynności z zakresu 

zimowego utrzymania natychmiast, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia. O wykonaniu 

zakwestionowanych czynności Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego 

niezwłocznie. 

§7 

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy jest Pan Ryszard 

Pochroń – inspektor w UG Wietrzychowice. 

 

§8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. w przypadkach każdorazowego naruszenia warunków utrzymania zimowego tj. 

przekroczenia czasu 1 godz. Na podjecie akcji zimowego utrzymania dróg od momentu 

zgłoszenia – w wysokości 2% wynagrodzenia jednostkowego określonego w § 3 umowy za 

każdy rodzaj czynności; 

b. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 pkt. 3. 

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 60 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 3 pkt. 3. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za 

wykonane prace. 

4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych  

obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§9 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności. 

 

§10 
W sprawach nie unormowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§11 

Umowa niniejsza sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden dla Wykonawcy, trzy 

dla Zamawiającego. 

 

Zamawiający:           Wykonawca: 


