
PROJEKT  

UMOWA nr …  
 
zawarta w dniu ............................. w Grabicy, pomiędzy : 
Gminą Grabica, 97-306 Grabica,  
reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Kulińskiego – Wójta Gminy Grabica,  
NIP: 771-17-33-841  
zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM, 
a 
(nazwa firmy)…………………………………………………..………………………….…. 
z siedzibą ……………………………………przy ul. ………..………………………….…. 
działającą  w oparciu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nr 
……………../centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 
Rzeczpospolitej Polskiej 
reprezentowaną przez: 
Pana/Panią……………………………………….. 
NIP ……………………….…..                                  REGON 
……………………………… 
zwanym dalej WYKONAWCĄ 
 
po przeprowadzeniu procedury zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Gminy w 
Grabicy Regulaminem dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na 
potrzeby Gminy Grabica, dla których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych, następującej treści: 

§1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi 

polegającej na całodobowym odśnieżaniu i posypywaniu w ramach zadania 
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Grabica w sezonie zimowym 
2017/2018” obejmujące Obszar I zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Granice poszczególnych obszarów gminy wyznaczonych do zimowego utrzymania 
zostały zaznaczone na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania Wykonawcy na obszar inny, 
niż wskazany w niniejszej umowie w celu wykonania usługi określonej w ust.1. 

 
§2 

1. Świadczenie usług zimowego utrzymania obejmuje wszystkie dni kalendarzowe i 
godziny w ciągu doby w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo rozpocząć wykonywanie usługi  
w czasie 1 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności 
jej wykonania.  

3. Wezwania będą następowały każdorazowo na czynny całodobowo telefon 
Wykonawcy wykonany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, w 
zależności od zaistniałej sytuacji na drogach i potrzeb. 

4. Zakres usług i szczegółową lokalizację prac określi każdorazowo upoważniony 
pracownik Urzędu Gminy kierujący akcją na terenie gminy. 

5. Awaria sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania warunków 
umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pojazd zastępczy spełniający 
wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym. 

6. Zwalczanie śliskości – posypywanie dróg, prowadzone będzie wyłącznie w 
miejscach niebezpiecznych wskazanych przez Zamawiającego. 



7. Materiał przeznaczony do zwalczania śliskości zostanie zapewniony przez 
Zamawiającego. 

 
§3 

Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 30 kwietnia 2018 r.  
 

§4 
1. Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami 

wykonania zamówienia w terenie. Osoby biorące udział w zimowym utrzymaniu 
dróg wykazują się znajomością z zakresu sieci drogowej przewidzianej do 
utrzymania przez Gminę Grabica.  

2. Przemieszczanie się sprzętu na terenie Gminy Grabica, przed i po wykonaniu 
zadania, w przypadku występowania zaśnieżenia dróg odbywa się zawsze z 
opuszczonym pługiem.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sprzętu w gotowości technicznej, bez 
dodatkowego wynagrodzenia, w okresie objętym niniejszą umową.  

4. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności w wykonywaniu 
usług i uwzględniać wszelkie uwagi i wskazówki Zamawiającego dotyczące 
świadczonych usług. 

5. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie usług i 
zapewnienie warunków bezpieczeństwa, a także odpowiada za wszelkie szkody 
powstałe w czasie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

6. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których 
pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie 
zobowiązania powierza, jak za własne działania uchybienia lub zaniechania.  

7. Wszystkie czynności wynikające z niniejszej umowy powinny być przeprowadzone  
w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia 
zobowiązań umowy nie zakłócać więcej niż jest to niezbędne, warunków życia 
oraz dostępu do użytkowania lub zajmowania dróg. 

8. Wykonawca odpowiada w pełnej wysokości za szkody, które powstały w majątku 
Zamawiającego /pas drogowy, urządzenia w pasie drogowym/ będące wynikiem 
niestarannego wykonania usługi. 

 
§5 

1. Przedstawicielem ze strony Wykonawcy będzie Pan …………………….tel. 
…………………. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego będzie Pan ……………………..…..tel. 
……………………. 

 
 

§6 
1. Strony ustalają, że za wykonanie zleconych i odebranych usług Zamawiający 

zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych 
wyszczególnionych w ust. 2 oraz ilości faktycznie wykonanych i odebranych usług. 

2. Wysokość cen jednostkowych za wykonanie usługi określonej w §1 ustala się 
zgodnie z ofertą złożoną w dniu ..................... w następujących wartościach: 

a) za 1 godzinę pracy jednostki typu ciężkiego: 
 netto: ............. zł + podatek VAT ........ %= .................... zł brutto  (słownie 

brutto .................................................... zł) 
b) za 1 godzinę pracy jednostki typu średniego (odśnieżanie): 



 netto: ................ zł + podatek VAT ......... % = ................... zł brutto (słownie 
brutto ..................................................... zł) 

c) za godzinę pracy jednostki typu średniego z piaskarką (posypywanie): 
netto: ............. zł + podatek VAT ........ %= .................... zł brutto  (słownie 
brutto .................................................... zł) 

d) godzinę pracy jednostki typu średniego  z pługiem i pisakarką 
(odśnieżanie + posypywanie): netto: ................ zł + podatek VAT ......... % 
= ................... zł brutto (słownie brutto ..................................................... 
zł) 

3. Ceny jednostkowe wskazane w ust. 2 będą stałe w trakcie obowiązywania umowy.  
4. Rozliczenie z Wykonawcą będzie następować po zrealizowaniu zleconej i 

odebranej części usługi na podstawie potwierdzonych przez Zamawiającego 
dziennych kart pracy sprzętu, a następnie fakturami częściowymi wystawionymi na 
podstawie tych kart w okresie miesięcznym. Brak kart wyklucza możliwość zapłaty 
za wykonane usługi. 

5. Fakturę należy wystawić na  Gminę Grabica, 97-306 Grabica, NIP: 771-17-33-841 
i dostarczyć do siedziby Zamawiającego. 

6. Należności wynikające z faktur będą płatne przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze w ciągu 14 dni od daty doręczenia prawidłowo 
wstawionej faktury Zamawiającemu wraz z dziennymi kartami pracy sprzętu.  

7. Strony ustalają, że za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
bankowego Zamawiającego poleceniem przelewu. 

8. Szacunkowa wartość całego zamówienia (brutto) wynosi ……………………… 
wartość ta może ulec zmianie ze względu na szczególnie niekorzystne warunki 
atmosferyczne. 

 
§7 

1. W przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności  Zamawiający jest 
uprawniony do naliczania kar umownych: 
a) Jeżeli Wykonawca wykonuje usługi w sposób wadliwy albo sprzeczny  

z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania  
i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający może umowę wypowiedzieć ze skutkiem 
natychmiastowym albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie usług 
innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. W przypadku 
wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym Zamawiającemu 
przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w kwocie 5000 zł (za każdą z 
części zamówienia, której wykonanie zostało powierzone wykonawcy). 

b) Jeżeli Wykonawca nie wykonuje usługi i nie reaguje na wezwanie 
Zamawiającego w czasie określonym w §2 ust. 2 niniejszej umowy, 
Zamawiający może powierzyć wykonywanie usług innej osobie na koszt i 
ryzyko Wykonawcy, a jeżeli opóźnienie w wykonaniu usługi przez Wykonawcę 
przekroczy 24 godziny, Zamawiający może umowę wypowiedzieć ze skutkiem 
natychmiastowym. W przypadku wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary 
umownej w kwocie 5000 zł (za każdą z części zamówienia, której wykonanie 
zostało powierzone innemu wykonawcy). 

c) W przypadku opóźnienia w podstawieniu środka transportu / sprzętu ponad 1 
godzinę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 
zł za każdą godzinę opóźnienia.  



2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

3. Koszty wykonania zastępczego oraz kary, o których mowa w niniejszej umowie 
Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu 
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

 
§8 

1. Wykonawca może zlecić część usług do wykonania podwykonawcom w zakresie 
określonym w ofercie tj. .............................…………………………………. 
Pozostałe usługi zimowego utrzymania dróg Wykonawca wykona siłami 
własnymi. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje 
własne. 

3. W przypadku wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców 
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem 
Podwykonawcy na usługę przedłożyć Zamawiającemu umowę/y Wykonawcy z 
Podwykonawcą/-ami do akceptacji. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy oświadczeń 
Podwykonawców, podpisanych przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu 
od Wykonawcy należnego wynagrodzenia, przed wypłaceniem mu 
wynagrodzenia. 

5. Jeżeli Zamawiający będzie miał uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje 
podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej 
jakości wykonania usług zimowego utrzymania dróg lub dotrzymania terminów, to 
będzie on mógł żądać od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy. 

 
§9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
a) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
b) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie oraz w 
przypadkach określonych w §7 ust.1 lit. a i b, niniejszej umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1 i 3, Wykonawca ma 
prawo żądać wynagrodzenia należnego za usługi wykonane do dnia odstąpienia 
od umowy. 

3. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 1-
miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 
 

§10 
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Zapytania Ofertowego nr 12. 

 
§ 11 

Wszelkie dopuszczone prawem zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

 
 

 



§ 12 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym 3 
egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 
 

 
ZAMAWIAJĄCY:                           WYKONAWCA 

 
 

 


