
                                                      UMOWA  NR   ...../.........../ 2013

zawarta w dniu  ..........................r. we Włodowicach  pomiędzy:

Gminą Włodowice

z siedzibą: Urząd Gminy Włodowice, ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice

reprezentowaną przez :

Wójta  Gminy Włodowice – mgr Adam B. Szmukier

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy Włodowice  - mgr Katarzyna Kochman

zwaną    dalej    Z  A  M  A  W  I  A  J  Ą  C  Y  M,

a
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
reprezentowanym przez: ..........................................................
zwanym dalej    W  Y  K  O  N  A  W  C  Ą,  

o następującej treści :

§ 1
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia prowadzonego na podstawie 

art. 4 pkt 8  zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2013r., poz.907)  

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia „Zimowe utrzymanie 

dróg na terenie Gminy Włodowice w sezonie 2013/2014”

2.  Zakres prac obejmuje:

a)  odśnieżanie, usuwanie błota pośniegowego;

b)  zwalczanie śliskości oraz gołoledzi poprzez posypanie piaskiem lub piaskiem z domieszką  soli;

c) wywóz zalegającego śniegu z poboczy, chodników i placów publicznych wraz z  załadunkiem;

3. Integralną częścią umowy jest:

-  Zestawienie ilościowe dróg i ich lokalizacja określone w wykazie dróg gminnych

-  Oferta Wykonawcy.

§ 3
Za jakość wykonywanych prac odpowiedzialny jest  Wykonawca usługi. Wykonawca ponosi

pełną  odpowiedzialność  za  szkody  (wypadki  i  kolizje  drogowe)  spowodowane  zaniechaniem 

wykonania  zamówienia  lub  na  skutek  niedostatecznego  lub  niezgodnego  z  obowiązującymi 

przepisami wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg.

§ 4

1.  Wykonawca  po  podpisaniu  umowy  z  Zamawiającym  w  terminie  realizacji  zamówienia 

zobowiązany jest utrzymać na swój koszt w gotowości pracowników i sprzęt w celu prawidłowego 

wykonywania usługi zimowego utrzymania dróg.



2. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy zastępczy

środek transportu z zamontowanymi urządzeniami technicznymi.

3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przejezdność dróg oraz możliwość korzystania z nich 

w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

4.  Wezwanie  przez  Zamawiającego  może  nastąpić  każdorazowo  na  telefon  w  zależności 

od zaistniałej sytuacji na drogach i potrzeb kierującego akcją zimową.

§ 5
1.  Czynności  wymienione  w  umowie  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonywać  w  zależności 

od  warunków  atmosferycznych/  np.:  śnieżyca,  gołoledź/  bezzwłocznie  po  zaistnieniu  tych 

warunków,  bez  względu  na  porę  dnia  czy  dzień  tygodnia  w  tym  noc,  niedziela,  święta/, 

aż do zupełnego zakończenia.

2. Przy posypywaniu Wykonawca  posłuży się piaskiem lub piaskiem z domieszką soli.

3.  Przy odśnieżaniu Wykonawca zapewni  aby śnieg usuwany z jezdni nie był  przemieszczany 

na inne krzyżujące się drogi. 

4.  Wykonawca  będzie  uwzględniał  uwagi  i  wnioski  Zamawiającego  w  okresie  wykonania 

obowiązków umowy.

§ 6

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  i  straty   spowodowane  przez  niego  przy 

wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji usług.

§ 7
W uzasadnionych sytuacjach na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca użyje do odśnieżania dróg 

sprzętu  ciężkiego  /np.:  Fadroma,  Caterpillar/.  Zapłata  za  pracę  w/w  sprzętem  nastąpi 

po udokumentowaniu liczby przepracowanych godzin, według stawek podanych w ofercie /dotyczy 

sprzętu ciężkiego/. 

§ 8
W razie nadmiernej ilości śniegu Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce jego składowania.

Załadunek  i  wywóz  śniegu  na  miejsce  składowania  Wykonawca  wykona  własnym  sprzętem 

na polecenie Zamawiającego. Zapłata za wykonanie  zadania nastąpi po udokumentowaniu liczby 

przepracowanych  godzin  danym  sprzętem,  według  stawek  podanych  w  ofercie  /dotyczy 

samochodu samowyładowczego oraz ładowarki/.

    
§ 9

Wymagany termin realizacji  zamówienia:

-  od podpisania umowy do  30.04.2014r.
§ 10

1. Strony ustalają, że obliczenie należnego wynagrodzenia za wykonane prace odbywać się 

będzie na podstawie stawek  przedstawionych w ofercie tj.:

- odśnieżanie, usuwanie błota pośniegowego w kwocie – 



      ................. zł /netto/ +  ......... % Vat =  ............. zł /brutto/  za 1 km

- zwalczanie śliskości oraz gołoledzi w kwocie –

........ zł /netto/ +  ..... % Vat =  ............. zł /brutto/  za 1 km

- odśnieżanie z posypywaniem w kwocie -                       

............ zł /netto/ +  ........ % Vat =  ..............zł /brutto/  za 1 km 

-    cena za wywóz zalegającego śniegu z poboczy, chodników i placów publicznych na odległość 

do 5 km za 1 m3

............zł /netto/ + ......... % Vat = .............. zł /brutto/  za 1 m3

- praca sprzętu ciężkiego w kwocie – 

........... zł /netto/ + ......... % Vat = ............ zł /brutto/ za 1 godz

- praca ładowarki i samochodu samowyładowczego w kwocie – 

 .................. zł /netto/ + ......... % Vat = ............ zł /brutto/ za 1 godz

       w zakresie podanym w zaproszeniu .

2. Łączne wynagrodzenie za wykonanie umowy nie może przekroczyć  .......................... zł brutto.

3. Koszt materiałów zużytych do utrzymania zimowego dróg zawarty jest w cenie za utrzymanie 

    1 km drogi.

4. Koszt dojazdu do dróg  gminnych zawarty jest w cenie 1 km utrzymania zimowego dróg. 

5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę będą traktowane jako niezmienne przez cały    

     okres realizacji zamówienia.

§ 11

1. Wykonanie usług o których mowa w § 2 pkt. 2, ppkt a, b potwierdza pracownik Referatu 

Gospodarki Komunalnej, Handlu i Usług Urzędu Gminy Włodowice poprzez podpisanie 

dowodu wykonania złożonego przez Wykonawcę raz w tygodniu.

2. Dowód wykonania to dokument wystawiony przez Wykonawcę, w którym zawarta jest ilość 

przejechanych kilometrów, nazwa i lokalizacja drogi gminnej oraz termin wykonania usługi.

3. Wykonanie usług o których mowa w § 2 pkt 2 ppkt. c oraz w  § 7 i § 8 potwierdza pracownik 

Referatu  Gospodarki  Komunalnej,  Handlu  i  Usług  Urzędu  Gminy  Włodowice  poprzez 

podpisanie  wykazu przepracowanych godzin  złożonego  przez  Wykonawcę  po zakończeniu 

usługi, której dotyczyło zlecenie.

4. Wykonawcy  nie  przysługuje  odrębne  wynagrodzenie  za  dojazd  na  miejsce  wykonywania 

czynności, o których mowa w § 2 pkt 2 ppkt. c oraz w  § 7 i § 8.

§ 12

1. Wykonawca będzie wystawiał fakturę VAT na podstawie potwierdzonych dowodów wykonania 

o których mowa w § 11 pkt 1 i 2 za usługi utrzymania zimowego dróg wykonane w okresie 

1 miesiąca.

2. Wykonawca  będzie  wystawiał  fakturę  VAT  na  podstawie  potwierdzonego  wykazu 



przepracowanych godzin za usługi, o których mowa w § 11 pkt 3 po zakończeniu usługi.

3. Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury.

§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za uchybienia w realizacji umowy: 

   a)  za nienależyte  wykonanie umowy w wysokości 10% wartości faktury wystawionej za miesiąc, 

w którym stwierdzono niestaranne wykonanie obowiązków,

   b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 

5 000 zł (słownie: pięć tysięcy  złotych)   

2. Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego, w razie gdy kary umowne nie  

    pokryją szkody w całości.

§ 14

Podstawą do stwierdzenia, że wystąpiło uchybienie w realizacji umowy jest:

1. Protokół  z  kontroli  przeprowadzonej  przez  pracowników  Zamawiającego  z  udziałem 

Wykonawcy.

Nieobecność  powiadomionego  przedstawiciela  Wykonawcy  w  trakcie  kontroli,  nie  stanowi 

podstawy do nie uznania żądań Zamawiającego. 

§ 15

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej 

wymienionych przypadkach: 

a) zmiana adresu/siedziby zamawiającego/wykonawcy.

b) zmiana osób występujących po stronie zamawiającego/wykonawcy.

c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki.

d) zmiana wykazu dróg.

e) ze względu na panujące warunki atmosferyczne (opady śniegu, gołoledź) zastrzega się 

możliwość zmiany terminu świadczenia usługi.

§ 16

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za 30 dniowym pisemnym 

wypowiedzeniem.

2.  Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez  wypowiedzenia w przypadku naruszenia 

przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego .



§ 18

Umowa  została  sporządzona  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach:  1  egz.  dla  Wykonawcy 

i  2 egz. dla Zamawiającego

  ZAMAWIAJĄCY :                                                   WYKONAWCA:


	   b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości             5 000 zł (słownie: pięć tysięcy  złotych)   

