
                                                                                    „projekt umowy” 

Zał. Nr 1 do SIWZ ZP.271.10.2013 

UMOWA NR ………………. 
Zawarta w dniu …….. 2013r. w Wawrzeńczycach pomiędzy: 

Gminą Igołomia – Wawrzeńczyce z siedzibą Wawrzeńczyce 57, 32-125 Wawrzeńczyce  

NIP 682-10-17-358 

reprezentowaną przez : 

Wójta Gminy – Pana Józefa Rysaka   

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pana Adama Grudnia  

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  

 

a: ……………………………………………… 

………………………………………………… 

reprezentowanym przez: ……………………… 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą – wybranym w trybie przetargu 

nieograniczonego o nr postępowania: ZP.271.10.2013 

 

 

§1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres prac związanych 

z zimowym utrzymaniem dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Igołomia – 

Wawrzeńczyce na zasadach określonych w SIWZ ZP.271.10.2013 zgodnie ze 

Szczegółową Specyfikacją Techniczną zimowego utrzymania dróg gminnych i 

powiatowych na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce stanowiąca integralną część 

niniejszej umowy. 

2. Całość prac Wykonawca zrealizuje przy użyciu własnego sprzętu, transportu, robocizny i 

materiałów uszarstniających, zgodnie z przyjętymi warunkami i standardami dróg 

całodobowo we wszystkie dni tygodnia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do codziennej 24 godzinnej dyspozycyjności w stosunku 

do Zamawiającego.  

 

§2 

1. Umowę niniejszą zawiera się na sezony zimowe w latach: 2013/2014, 2014/2015, 

2015/2016. 

2. Okres zimowego utrzymania dróg w danym sezonie ustala się od 1 listopada do 31 marca 

następnego roku. 

 

§3 

1. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac przepisy 

dotyczące ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wszelkie opłaty i kary 

za przekroczenie w trakcie realizacji prac – norm określonych w odpowiednich przepisach 

dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego poniesie 

Wykonawca. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z wykonywanymi 

czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, a będące następstwem działania lub 

zaniechania Wykonawcy. W przypadku gdyby osoby trzecie kierowały do 

Zamawiającego roszczenia o naprawienie szkód, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku 

świadczenia. 

 



§4 

1. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym w zakresie 

realizacji postanowień niniejszej umowy jest …………… tel ………………….……  

2. Nadzór nad realizacją zadania po stronie Zamawiającego sprawuje ………… przedst. 

Urzędu Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce ds. dróg, tel. (12) 287-40-03, 287-40-07 

wew. 33. 

 

§5 

1. Za wykonanie robót objętych niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

miesięczną kwotę ryczałtową - stanowiącą należność za zimowe utrzymanie: 

a) 1 km drogi gminnej za 1 miesiąc - w wysokości ……….. zł (brutto) x 75,9 km  

b) 1 km drogi powiatowej za 1 miesiąc - w wysokości ……….. zł (brutto) x 21,5 km”. 

2. Należność za zimowe utrzymanie dróg płatna będzie fakturami za jednomiesięczny 

okres       rozliczeniowy – ryczałtowy. 

3. Faktura zostanie zrealizowana wyłącznie na podstawie potwierdzenia wykonania 

prac       sporządzonego przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. 

4. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 21 dni od daty jej przedłożenia Zamawiającemu. 

 

§6 

Zakres obowiązków związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych („akcja zima”) na 

odcinku każdego 1 km drogi obejmuje: 

-  usuwanie śniegu z nawierzchni dróg oraz zwalczanie śliskości poprzez 

posypywanie     nawierzchni materiałami uszarstniającymi lub mieszanką żużla z solą 

drogową wraz z     dojazdem sprzętu na miejsce pracy i załadunkiem piaskarek, 

-  pokrywanie wszelkich kosztów dodatkowych jak: koszty zakupu, transportu i składowania 

materiałów uszarstniających i soli, 

-  pełnienie dyżurów dyspozytorskich oraz interwencyjne wyjazdy sprzętu mające na 

celu     utrzymania przejezdności dróg przez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości 

oraz     patrolowanie dróg w czasie prowadzenia „akcji zima”, 

-  bieżące informowanie Zamawiającego o prowadzonych działaniach związanych z 

zimowym utrzymaniem dróg gminnych. 
 

§7 

1. Nienależyte wykonanie przez Wykonawcę prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg 

gminnych w określonym dniu lub dniach spowoduje potrącenie 1/30 należnego wynagrodzenia 

miesięcznego – za każdy taki dzień, a ponadto zlecenie przez  Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy tychże prac innemu podmiotowi świadczącemu usługi stanowiące przedmiot umowy. 

2. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w        wysokości 20 % wartości ofertowej zadania za jeden pełny sezon zimowy.  

3. Kary umowne zostaną potrącone z wystawionych przez Wykonawcę faktur a gdyby okazało się to 

niemożliwe Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary w terminie do 14 dni od daty otrzymania 

noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. 

 

§8 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu dotychczasowego wykonania części umowy. 



2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy oraz w przypadku jeżeli Wykonawca stracił prawo do świadczenia usług objętych 

umową. 
§9 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie usług związanych z realizacją przedmiotu umowy innej 

jednostce, za której działanie lub zaniechanie ponosi odpowiedzialność jak za własne działanie lub 

zaniechanie. 

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana uprzednia zgoda 

Zamawiającego. 

3. Jeżeli Zamawiający, w terminie do 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 

umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 

zgodę na zawarcie umowy. 

4.1.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zakres usług zrealizowanych przez 

podwykonawcę.  

5.  Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części usług. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 

uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to 

były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników pod rygorem 

powstrzymania się przez Zamawiającego z zapłatą wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 w 

części odpowiadającej wynagrodzeniu podwykonawcy.  

6. Wykonawca składając fakturę Zamawiającemu, zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu 

dowód zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.  

§10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego i przytoczonej na wstępie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w sprawach 

procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. 

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny. 

 

§11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 
 ZAMAWIAJĄCY                                                                                                      WYKONAWCA                                                                                                                       

KONTRASYGNATA 


