
PROJEKT UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO   

zawarta w dniu  .............. w siedzibie Urzędu Gminy Łabowa pomiędzy  GMINĄ ŁABOWA   z siedzibą                                    
w  ŁABOWEJ 38  33- 336 Łabowa   zwaną dalej „ Zamawiającym”, reprezentowaną  przez : 
Wójta Gminy……………………………………………………………………………………………………………. 
a  firmą  ............................................ z siedzibą w ....................     reprezentowaną przez: 
...............................................................................................................................................  
zwaną dalej „Wykonawcą” , zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami”. 
 

§ 1 
 

TRYB POSTĘPOWANIA 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego formie zapytania 
ofertowego na podstawie   art. 4 pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. 2018.1986). 

§ 2 

 PRZEDMIOT UMOWY 

1. Wykonawca zgodnie z warunkami przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
złożoną ofertą, zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego pełnego zakresu usługi związanej                  
z zimowym utrzymaniem dróg gminnych    w sezonie zimowym 2018/2019 . 

2. Wykonawca będzie świadczył usługę w ramach  części ........   
3.  Wykaz dróg przewidzianych do zimowego utrzymania w  ramach zadania określono w  załączniku Nr 1 do 

nin. umowy. 
4. Wykonawca usługę będzie świadczył: 

a. zgodnie z  Zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach przewidzianych do zimowego 
utrzymania  w sezonie zimowym 2018/2019; 

b. zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji technicznej zimowego utrzymania dróg/ZUD/- 
załącznik  Nr 1  do  umowy - Specyfikacja techniczna zimowego utrzymania dróg/ZUD/. 

c. w czasie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych (niskie temperatury, w czasie 
zawiei, zamieci śnieżnych) całodobowo, we wszystkie dni tygodnia; 

d.  przy pomocy  własnego sprzętu (pojazdami samochodowymi lub ciągnikami rolniczymi) 
dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia  20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym            
(t.j. Dz.U.2017.1260 ze zm.) oraz spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2016.2022 )obsługiwanego przez osoby posiadające odpowiednie 
uprawnienia do kierowania, o których mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących 
pojazdami (t. j.  Dz. U. z 2017.978 ze zm. );  

e. przy użyciu  własnych  materiałów do likwidacji śliskości na drogach. 
 

5. Wykonawca usługę będzie wykonywał tylko w przypadkach występowania zjawisk atmosferycznych – 
opadów śniegu, występowania śliskości (tj. występowania zjawisk pogodowych kwalifikujących użycie 
sprzętu do odśnieżania, zwalczania śliskości)  na wezwanie Zamawiającego.  
 

6. W przypadku  potrzeby użycia dodatkowego sprzętu dla prawidłowej realizacji usługi sprzęt będzie 
pozyskiwany przez Wykonawcę własnym staraniem i kosztem.   

 
7. Wykonawca zobowiązany będzie przez cały okres  realizacji zamówienia posiadać ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej . 
 
 
 



 

§ 3 

 TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Termin świadczenia usługi  -  od   1 grudnia 2018r.  do 31 marca 2019r. 
2. Rozpoczęcie prac  nastąpi na wezwanie Zamawiającego.   
3. Wezwanie do świadczenia usługi Wykonawca będzie otrzymywał każdorazowo telefonicznie od 

upoważnionego pracownika Zamawiającego. 
4. Czas reakcji – podjęcie realizacji usługi od wezwania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego 

nastąpi w ciągu …….. zgodnie z warunkami zawartymi  w ofercie. 
5. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego, że podjął czynności 

wykonywania usługi z określeniem miejsca w terenie. 
 

§ 4 

 CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie, ustalone na podstawie oferty, Wykonawcy za przedmiot umowy i wyliczone przy 
założeniu, że w okresie  trwania umowy usługa świadczona jest codziennie wyniesie nie więcej niż  
.......................... PLN słownie: .............................................................    

       w tym: wynagrodzenie netto   .......... PLN    podatek  VAT............  PLN.  
2. Ostateczne wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie uzależnione od liczby dni świadczenia usługi,                           

w których zaistniała potrzeba użycia sprzętu do zwalczania śliskości, odśnieżania.  Powyższe nie wymaga 
aneksowania umowy. 

3. Koszt miesięcznego zimowego utrzymania 1km drogi  będzie wynosił  brutto: ........................zł                                                  
netto- ..............zł    podatek ...............zł                                 

4. Rozliczenie za usługę – za okres faktycznie wykonywanej usługi.  
5. Prawo do wynagrodzenia będzie miał Wykonawca tylko w przypadku występowania zjawisk 

atmosferycznych – opadów śniegu, występowania śliskości   a  okres faktycznie wykonywanej usługi będzie 
rozliczany według następującej formuły : 

      cena 1km miesięcznego zimowego utrzymania dróg w obwodzie : 30  dni x ilość dni                    
      świadczenia  usługi. 
6. W przypadku nie występowania zjawisk atmosferycznych – opadów śniegu,  występowania śliskości 

Wykonawcy nie przysługuje za ten okres wynagrodzenie.   
7. Okres fakturowania miesięczny. 
8. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę   faktury. 
9. Wykonawca wraz z fakturą przedstawia dokumenty o dokonaniu zapłaty na rzecz podwykonawców 

(oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu rozliczeń finansowych zgodnie  z zawartą umową pomiędzy 
Wykonawcą i podwykonawcą). 

10.  Faktura winna być potwierdzona przez osobę upoważnioną do stwierdzania wykonanej usługi.  
11. Faktura końcowa zostanie wypłacona po przedstawieniu protokołu odbioru prac bez uwag. 
12. Zamawiający zastrzega sobie, że nie dokona zapłaty za usługę wykonaną nie zadawalająco i niezgodnie  z  

zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach  gminnych, warunkami określonymi w ZUD.   
13. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny – płatności  faktury w całości lub  w części  w przypadku   

nie wywiązania się Wykonawcy  z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających  z niniejszej umowy. 
 

§ 5 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Strony postanawiają, że odbiór pełnego zakresu rzeczowego umowy nastąpi - jednorazowo,  za protokołem   
odbioru przez Komisję Odbioru, po zakończeniu realizacji usługi.  



2. Wykonawca zobowiązany będzie do załączenia przy fakturze końcowej  za usługę  protokołu odbioru prac 
oczyszczających drogi objęte zimowym utrzymaniem. 

§ 6 

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY 

1. Strony ustalają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne naliczane  w wypadkach                                     
i wysokościach: 

a. za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez   Wykonawcę ( rażące uchybienia  w zakresie 
wykonania przedmiotu umowy- świadczenie usługi niezgodnie  z zasadami określonymi w specyfikacji 
technicznej zimowego utrzymania dróg  oraz niezgodnie z  zasadami odśnieżania i usuwania gołoledzi na 
drogach publicznych ) kara umowna  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego         
w § 4 ust.1;  

b. za nie wywiązywanie się z warunków umowy, rozwiązanie umowy następuje bez wypowiedzenia; 
c. w  razie nieuregulowania płatności w wyznaczonym terminie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę 

umowną w wysokości  0,1% wartości brutto faktury, licząc za każdy dzień zwłoki; 
d. za  nieprzestrzeganie warunku tj. czasu reakcji na podjęcie realizacji usługi od wezwania przez 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, o którym mowa  w § 3ust. 4 i 5 kara umowna                                  
w wysokości 100zł słownie: sto złotych, liczona za każde opóźnienie, niezgłoszenie; 

e. za nie wykonanie prac związanych z oczyszczeniem dróg(usuniecie użytych materiałów uszorstniajacych 
do wykonywania usługi) po zakończeniu wykonywania usługi – kara umowna w wysokości 1000zł                          
( słownie jeden tysiąc złotych). 
 

2. W przypadku wystąpienia przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i 
niemożliwe do zapobieżenia mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. Siły wyższej, zdarzenia losowe   
uniemożliwiające wykonywanie umowy zgodnie z  warunkami świadczenia usługi Wykonawca zobowiązany 
jest do wykonania niezwłocznie usługi  po ustąpieniu przeszkód.  W tym przypadku nie ma zastosowania 
delegacja zawarta  w ust.1 lit.a  i d.  
 

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody  Strony mogą  dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na  zasadach ogólnych. 

 
4. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek nie wykonania bądź nienależytego 

wykonania usługi, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia szkody  we własnym zakresie. 
 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia umownego. 

§ 7 

 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 
a. zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas świadczenia usługi; 
b. oznakowania pojazdów  samochodowych zgodnie z przepisami; 
c. zapewnienia by osoby   posiadały wymagane prawem kwalifikacje do obsługi pojazdów; 
d. ubezpieczenia od szkód losowych  i od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

na cały okres realizacji umowy; 
e.  zgłaszania meldunków o stanie przejezdności dróg - telefonicznie do Zamawiającego, codziennie                            

w godzinach 6:30-7:00. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia składania meldunków                               
w innych godzinach niż w/w; 
 

2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku sprzętu, pracowników do obsługi 
sprzętu będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie podstawą do 
naliczenia kar umownych.   
 



§ 8 

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY 
 

1. Wykonawca przedmiot umowy wykona : opcjonalnie  siłami własnymi * przy pomocy podwykonawców. 
2. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale podwykonawców, zawierając z nimi stosowne 

umowy   w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. 
4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania   zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  z zachowaniem 
terminów płatności określonych w umowie   o podwykonawstwo. 

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą, Wykonawca nie dokona   w całości lub  w części 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 
wynagrodzenia przez Zamawiającego i wykaże zasadność takiej zapłaty, Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy.  

6. Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  

7. Powierzanie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy  z odpowiedzialności za 
należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o 
podwykonawstwo.  

§  9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Strony mogą  odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez Kodeks  Cywilny. 
2. Strony mogą odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia   

umowy. 
3. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się   następujące przypadki: 

a. Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie  wykonuje usługi, pomimo   wezwania  Zamawiającego 
złożonego na piśmie; 

b. Wykonawca podzleci wykonanie całości lub części przedmiotu niniejszej Umowy na zasadach sprzecznych   
z opisanymi w § 8 umowy; 

c. Wykonawca  świadczy  usługę w sposób wadliwy, niezgodnie z umową;  
d. jeśli Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone  

prawomocnym orzeczeniem sądowym; 
e. Zamawiający nie realizuje płatności faktur w terminie określonym w§4 ust.8. 

4. Stronom umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia stwierdzenia 
okoliczności, o których mowa ust.3. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem 
nieważności.  

§ 10 

OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY 
   
1. Pełnomocnikiem Zamawiającego do bieżącego konsultowania przebiegu realizacji przedmiotu umowy jest   

..................................................... 
2. Pełnomocnikiem Wykonawcy do bieżącego konsultowania przebiegu realizacji przedmiotu umowy jest 

....................................................  
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wymienionych wyżej, o czym niezwłocznie powiadomią drugą 

Stronę. 
4. W zakresie wzajemnego współdziałania w realizacji przedmiotu umowy Strony zobowiązują się działać 

niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów z poszanowaniem 
prawa drugiej Strony umowy. 



§ 11 

§ 11 

WARUNKI ZMIAN UMOWY 
1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 
3. Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania  zmiany   umowy w sprawie zamówienia 

publicznego:  
a. zmian podwykonawcy pod warunkiem ich zgłoszenia i akceptacji przez Zamawiającego;  
b. urzędowej zmiany stawki podatku VAT; 
c. ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje 

konieczność zmiany sposobu wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. 
4. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy.  
5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w  ust. 3. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być 
wyrażony na piśmie.  

§ 12 

SPORY 

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez 
właściwe rzeczowo i terytorialnie sądy.  

§ 13 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.  W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w 
szczególności Kodeksu Cywilnego. 

2.  Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie danych kontaktowych.  
3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust.2 pisma dostarczane pod adresem   

wskazanym w umowie uważa się za doręczone. 
4. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy. 
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