
ZAŁĄCZNIK  NR 4 

                                                                                                                                                     

Umowa - wzór 
 

zawarta  w  dniu  …………….  w  Dobrzycy  pomiędzy  Gminą  Dobrzyca  reprezentowaną  przez: 
 

mgr Jarosława  Pietrzaka   -    Burmistrza  Gminy  Dobrzyca 

przy  kontrasygnacie  Skarbnika  Gminy   -  mgr Beaty Miedzińskiej 

zwaną  w  treści  umowy  "Zamawiającym" 
 

a 

 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

reprezentowanym  przez: 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

zwanym  w  treści  umowy  "Wykonawcą" 

o  następującej  treści: 

 

 

§ 1 
 

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  w okresie od 01.01.2020 r. do 

31.12.2020 r. usługi  w  zakresie  ZIMOWEGO  UTRZYMANIA  DRÓG  GMINNYCH – ZAD. NR …… 

1) zwalczanie śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) 

2) odśnieżanie jezdni 

    ciągów  drogowych  dróg gminnych  na  terenie  Gminy  Dobrzyca,  zgodnie z  załącznikiem do  umowy, 

3) przygotowanie środków transportowych i sprzętowych do zimowego utrzymania. 

4) gromadzenie środków chemicznych, materiałów uszorstniających i przygotowania normowych 

mieszanin tych środków do łagodzenia i usuwania skutków zimy.   

 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku wyczerpania środków  

przeznaczonych w niniejszej umowie na realizację zadań lub zwiększenia zamówienia.    

 
 

§ 2 
 

Dla  odcinków  i  ciągów  drogowych  wyszczególnionych  w  zadaniu  Nr …..  strony  ustalają,  że  prace  

przy  zimowym  utrzymaniu  będą  wykonane  zgodnie  ze  specyfikacją  techniczną oraz złożoną ofertą. 

    

 

§ 3 
 

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do: 

-   przekazania  wykazu  numerów  telefonów  kontaktowych  zapewniających  łączność  z  kierowcami    

    piaskarek i  pługów  w  czasie  wykonywania  usługi, 

-   śledzenia  prognoz  meteorologicznych  oraz sygnalizowania  konieczności  uruchomienia  akcji   

    odśnieżania  lub  likwidacji  śliskości, 

-   składania Zamawiającemu telefonicznie codziennych meldunków o przebiegu prac, 

-   zakupu niezbędnej ilości materiału do zwalczania śliskości i likwidacji gołoledzi  i zgromadzenia  

     na  własnym terenie. 

2. Wykonawca  przystępuje  do  odśnieżania  i  likwidacji  śliskości w  ciągu 1 godziny  od  otrzymania 

dyspozycji od Zamawiającego,  z  zastrzeżeniem  ust. 3, stosując  odpowiedni  sprzęt  w  zależności  od  

potrzeb. 

3. W  godzinach  nocnych  oraz  wczesnych  rannych  w  przypadkach  uzasadnionych  warunkami 

atmosferycznymi  Wykonawca  przystępuje  do  wykonania  usługi  bez  dyspozycji  Zamawiającego  

w celu  utrzymania  przejezdności  dróg  i  umożliwienia  użytkownikom  dróg  dojazdu  do  pracy. 

Zakłada  się,  że do  godz. 6:00  wszystkie  drogi  powinny  być  przejezdne. O  fakcie  wykonania  

usługi  należy  poinformować  Zamawiającego. 

 

 

 



§ 4 
 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  przygotować  i  utrzymywać  w  gotowości  technicznej  następujący  

sprzęt  do  "Zimowego  utrzymania  dróg"  (zaznaczyć - własny,  dzierżawiony): 

  1/ ……………………. 

  2/ ……………………. 

Wykonawca  oświadcza, że  przy  pomocy  w/w  sprzętu  spełni  wymagania  standardów  zimowego  

utrzymania  dróg  określonych  w  specyfikacji technicznej. 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę objętą niniejszym zamówieniem pojazdami     

    samochodowymi lub ciągnikami rolniczymi:  

1/ dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu  drogowym  

    (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.1990),  

2/ spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. poz.2022),  

3/ prowadzonymi przez kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do kierowania, o których 

mowa  w Prawie o ruchu drogowym,  

4/ wysyłającymi podczas prac na drogach związanych z realizacją  niniejszego zamówienia żółte 

sygnały błyskowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
 

3. W przypadku awarii pojazdu wykonującego usługi Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy 

pojazd, spełniający warunki, o których mowa w ust.2, w taki sposób aby zapewnić utrzymanie dróg 

zgodnie z wymaganiami określonymi  w specyfikacji technicznej. Zamawiający nie będzie ponosił z 

tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.  
 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego pojazdu oraz kierowcy, Zamawiający zleci 

osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę  

kosztem zapewnienia zastępczego zimowego utrzymania dróg. Nota księgowa wystawiona przez 

Zamawiającego będzie płatna przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania. W razie 

opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty ustawowych 

odsetek za opóźnienie. 

 

 

§ 5 
 

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  telefonicznego  składania  codziennych  meldunków  z  przebiegu  

"Zimowego  utrzymania  dróg"  oraz  do  składania  miesięcznych  meldunków  pisemnych  

zawierających  kompletny  opis  wykonanych  zabiegów  związanych  z  prowadzeniem  "Zimowego  

utrzymania  dróg". 

2. Sprawdzenie  jakości  wykonywanych  prac  przez  Wykonawcę  przy  "Zimowym  utrzymaniu  dróg" 

na  poszczególnych  ciągach  drogowych  dokonywać  będą:  pracownicy  Urzędu  Gminy  oraz  sołtysi 

wsi. 

 
 

§ 6 
 

1. Należności  za  wykonaną  pracę  przy  zimowym  utrzymaniu  dróg  gminnych  regulowane  będą  

w cyklu  15-dniowym na  podstawie  faktury   i  załączonych  potwierdzeń  wykonanej  pracy, o  

których  mowa  w  § 5  wg  cen  umownych.  Dopuszcza  się możliwość rozliczeń miesięcznych. 
 

ZAD.  Nr  …… 

      a/  odśnieżanie  dróg                                                       

           netto ……..zł /przejazd, słownie: ………………… 

           podatek VAT  …..% 

      b/  likwidacja   śliskości  

           netto  ………..zł /przejazd, słownie: ……………………………. 

           podatek VAT  …..% 

     c/ odśnieżanie wg stawki godzinowej*  

         netto …………..zł/h, słownie …………………………………….. 

         podatek VAT  …..% 



*Jeśli dotyczy 

Wartość ZAD. Nr …. wynosi: 

      netto   ………………zł,  słownie: …………………………………………………………………. 

      brutto ………………zł,  słownie: …………………………………………………………………. 

 

      Ogółem wartość umowy wynikająca z wartości poszczególnych zadań wynosi: 

 

     netto   ………………zł,  słownie: …………………………………………………………………. 

     brutto ………………zł,  słownie: …………………………………………………………………. 

 

W przypadku przekroczenia ustalonej kwoty na danym zadaniu a nie wykorzystaniu kwoty na 

zadaniu innym (w ramach przedmiotowej umowy) istnieje możliwość zwiększenia wartości danego 

zadania ale do wartości nie przekraczającej ogólnej wartości umowy. 
 

2. Należności  wymienione  w  pkt. 1 regulowane  będą  za  faktycznie  wykonane  prace  przy  zimowym  

utrzymaniu  dróg  na  terenie  tut. Gminy. 

3. Przy  wykonaniu  prac  zimowego  utrzymania  dróg  i  ulic  w  ograniczonym  zakresie  należność  

będzie  ustalana  za  faktycznie  wykonaną  pracę  według  cen  jednostkowych określonych w ofercie 

Wykonawcy. 

4. Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości stawki podatku VAT oraz będącej konsekwencją tego  

     zmiany stawki brutto, w przypadku zmiany wysokości stawek  podatku VAT przez przepisy odrębne. 

Podana w ofercie stawka netto nie ulega zmianie.  

5. Zamawiający  nie  będzie regulował  należności  za  zimowe  utrzymanie  dróg  w  przypadku  

nieuzasadnionego  warunkami  atmosferycznymi  wykonania  prac. 

6. W  przypadku  obfitych  opadów  śniegu  (jednorazowy  opad  powyżej  20cm)  oraz  zamieci  

spowodowanej  silnym  wiatrem  ustaloną  stawkę  w  pkt.1 (odśnieżanie  dróg)  podwyższa  się  nie  

więcej  niż  50%.  Konieczność  zastosowania  podwyższonej  stawki,  jej  rzeczywistą  wysokość  oraz  

okres  obowiązywania  na  danym  ciągu  drogowym  ustalają  każdorazowo  przedstawiciele  

Zamawiającego  i  Wykonawcy  w  formie  pisemnej. 

7. Wynagrodzenie zostanie zapłacone po wykonaniu przedmiotu umowy i odbiorze bez uwag przelewem 

na konto Wykonawcy z konta Zamawiającego  w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury wystawionej 

na Gminę Dobrzyca  z siedzibą ul. Rynek 14,  63-330 Dobrzyca, NIP  608-004-33-50. 

8. Wykonawcy przysługują od Zamawiającego odsetki ustawowe z tytułu nieterminowego uregulowania 

należności. 

 

 

§ 7 
 

W  przypadku  zaistnienia  potrzeby  Koordynator  zimowego  utrzymania  wprowadzi  jednorazowo  

interwencyjne odśnieżanie lub likwidację śliskości  wg cen jednostkowych. Wykonawca  zobowiązuje się  

wykonać  powyższe  prace  na  określonych  wyżej  warunkach.   

 

 

§ 8 
 

W  przypadku  nienależytego,  niezgodnego ze  specyfikacją  techniczną  wykonania  prac  przy  zimowym  

utrzymaniu  Zamawiający  będzie  zmniejszał  należność  za  wykonaną  pracę do 50% wartości wykonanej 

usługi na danym odcinku drogi, na którym stwierdzono  nieprawidłowości. 

Wysokość  zmniejszenia  należności  w  procentach  ustalają  komisyjnie  przedstawiciele  Zamawiającego.    

Wykonawca  ma  prawo  zgłoszenia  uwag  w  formie  pisemnej. 

Powyższe  nie  ma  zastosowania  w  przypadku  wystąpienia  opadów  śniegu  o  rozmiarach  klęski  

żywiołowej. 

 

 
§ 9 

 

Koordynatorem  całości  w  zakresie  zimowego  utrzymania  ze  strony  Zamawiającego  jest  …………… 

 

 

 



§ 10 
 

1. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  powstałe  dla  

Zamawiającego  lub  dla  podmiotów  trzecich  w  następstwie  zawinionego  niewykonania  lub  

nienależytego  wykonania  obowiązków  wynikających  z  niniejszej  umowy, w tym w szczególności 

powstałe w związku z prowadzeniem usług wykonywanych  w ramach Przedmiotu Umowy. 

2. W przypadku zgłoszenia przeciwko Zamawiającemu roszczeń osób trzecich pozostających w związku 

z zawarciem Umowy, realizacją przedmiotu umowy, albo  w związku z wykonywaniem, 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę lub jego podwykonawców, 

Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w związku z tymi 

roszczeniami, a w przypadku pozwania Zamawiającego - przystąpić do procesu w charakterze 

interwenienta ubocznego, jeżeli w ocenie Zamawiającego będzie to konieczne do obrony jego praw.  

3. Ponadto, jeżeli Zamawiający zostanie zobowiązany do poniesienia lub poniesie jakiekolwiek koszty w 

związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu należną kwotę na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, wraz z 

ustawowymi odsetkami oraz wszelkimi wydatkami, które poniósł Zamawiający w związku z 

jakimkolwiek postępowaniem sądowym. 

 

 

§ 11 
 

1. Strony umowy ustalają, niezależne od szkody kary umowne. 

2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

       1/  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

        2/ Zamawiający zapłaci karę Wykonawcy: 

           - za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający 10%   

wynagrodzenia umownego  

           - za zwłokę w zapłacie faktury odsetki w wysokości ustawowej. 

3. W sytuacji, gdy kara umowna nie pokrywa szkody obu stronom przysługuje prawo żądania 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

   

 

§ 12 
 

1. Zmiana postanowień umownych może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie  w 

formie aneksu do umowy. 

2. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego.   

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują Strony odpowiednie postanowienia 

Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące. 

 

 

§ 13 
 

1. Stosownie do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r.  o ochronie danych osobowych Zamawiający 

powierza, a Wykonawca podejmuje się przetwarzania danych osobowych w zakresie jego obowiązków 

oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

2. Strony zobowiązują się traktować jako poufne i zachowywać w tajemnicy wszelkie informacje 

uzyskane w związku z wykonywaniem umowy, zarówno dotyczące danych osobowych jak i tajemnicy 

przedsiębiorstwa. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy obejmuje wszystkich pracowników 

Wykonawcy, mających dostęp do poufnych danych. 

3. Strony oraz ich pracownicy nie ujawnią informacji poufnych żadnym podmiotom zewnętrznym za 

wyjątkiem tych podmiotów, które będą uprawnione na podstawie przepisów prawa lub innego 

instrumentu prawnego.  

4. Wykonawca posiada wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające 

bezpieczeństwo przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz innych informacji związanych z 

realizowaną usługą.  

5. Środki, o których mowa w ust. 4 są stale kontrolowane i w razie potrzeby uaktualniane. 

6. Wykonawca zobowiązuję się także do pomocy w realizacji wszystkich obowiązków prawnych 

wynikających z przetwarzania posiadanych danych osobowych i niezwłocznie będzie informował o 

ewentualnych żądaniach osób fizycznych, do których dane należą.  



7. Z chwilą rozwiązania umowy Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie dane 

osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone oraz wykasować te dane z wszelkich 

posiadanych nośników informacji. 

8. Wykonawca udostępni Zmawiającemu wszelkie informację niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków wynikających z ochrony danych osobowych oraz umożliwi Zamawiającemu lub 

upoważnionemu przez niego audytorowi przeprowadzenie audytu i będzie go w tym wspierał. 

Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie informować Wykonawcę jeżeli jego zdaniem wydane mu 

polecenie stanowi naruszenie przepisów prawa w związku z przetwarzaniem danych. 

 

 

§ 14 
 

Umowę  spisano  w  dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej strony. 

 

 

Integralną część umowy stanowią: 

1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami, 

2. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 

 

 

 

 

       WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

                                                                            KONTRASYGNATA  SKARBNIKA  GMINY                                      

 

 
 

 

 

 

 
 


