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Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy 

UMOWA nr IG.272. ….. .…… 

W dniu …………………… pomiędzy: 

Gminą Ostrów Mazowiecka z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. gen. Władysława 

Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski, województwo mazowieckie, 

NIP: 759-162-23-97, Regon: 550667913, reprezentowaną przez: 

Waldemara Brzostka – Wójta 

przy kontrasygnacie Jadwigi Zawistowskiej – Skarbnika Gminy 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a firmą ………………………………… z siedzibą w …………………………………, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem ………………………………, NIP: ………………………………, Regon: 

…………………………………………, nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

…………………………… 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”, w wyniku przeprowadzonego,  w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp”),  postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego /znak sprawy: IG.271.39.2018/ zawarto umowę o następującej 

treści: 

§ 1. 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na zimowym 

utrzymaniu dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka – część nr ……. 

§ 2. 

1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do 31.12.2019 r. przy czym drogi powiatowe 

odśnieżane będą w terminie określonym porozumieniem zawartym między Zamawiającym 

a Powiatem Ostrowskim. 

2. Strony ustalają następujący sposób realizacji zamówienia: 

1) terminy i zakres odśnieżania dróg uzależnione będą od warunków atmosferycznych 

i przekazywania informacji od pracownika Urzędu Gminy oraz do wysokości posiadanych 

środków; 

2) czas reakcji od momentu otrzymania polecenia od Zamawiającego wynosi nie dłużej niż 

2 godziny, chyba że Zamawiający zleci inaczej; 

3) dojazd sprzętu do i z miejsca wskazanej pracy przez Zamawiającego odbywa się na koszt 

Wykonawcy; 

4) materiał do zwalczania gołoledzi, czyli mieszanka soli NaCI z piaskiem w stosunku 1:4 jest 

materiałem Wykonawcy i jest pozyskiwana przez niego własnym staraniem i na jego koszt; 

5) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kierowców sprzętu na 

potrzeby kontaktu w trakcie wykonywania usługi; 

6) Wykonawca będzie prowadził dzienne raporty pracy sprzętów; 

7) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi 

Zamawiającego, w szczególności: 

a) zapewnić przejezdność całą szerokością nawierzchni; 

b) ograniczyć zakłócenia płynności ruchu drogowego; 

c) likwidować śliskość na całej szerokości dróg, a przede wszystkim na odcinkach 

decydujących o możliwości ruchu – niebezpieczne zakręty i podjazdy, skrzyżowania 

z drogami twardymi oraz na przystankach autobusowych. 
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§ 3. 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) terminowe regulowanie płatności; 

2) kontrola w zakresie realizacji obowiązków umownych. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonywanie przedmiotu umowy z należytą 

starannością przy użyciu materiałów dobrej jakości i sprzętu w dobrym stanie technicznym. 

3. Wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków umownych obciążają Wykonawcę. 

§ 4. 

1. Stosownie do oferty przedstawionej przez Wykonawcę, a przyjętej przez Zamawiającego, Strony 

ustalają następujące ceny jednostkowe: 

1) odśnieżanie dróg pługiem lekkim …………PLN/1 godz. pracy brutto 

2) odśnieżanie dróg pługiem średnim …………PLN/1 godz. pracy brutto 

3) odśnieżanie pługiem wirnikowym …………PLN/1 godz. pracy brutto 

4) odśnieżanie dróg koparko-ładowarką …………PLN/1 godz. pracy brutto 

5) odśnieżanie dróg równiarką …………PLN/1 godz. pracy brutto 

6) odśnieżanie dróg spycharką do 100KM …………PLN/1 godz. pracy brutto 

7) zwalczanie gołoledzi mieszanką soli NaCI z piaskiem w stosunku 1:4 z zastosowaniem do jej 

rozsypywania piaskarki ………… PLN/1 t rozsypanej mieszanki brutto 

2. Ww. ceny jednostkowe za godzinę pracy poszczególnego rodzaju sprzętu będą obowiązywać 

przez cały okres realizacji zamówienia przewidziany w niniejszej umowie. 

3. Zamawiający z Wykonawcą rozliczać się będzie w cyklach miesięcznych. 

4. Faktury należy wystawiać oddzielnie dla dróg gminnych i powiatowych w terminie do 5 dnia 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, przy czym wyjątek stanowi faktura za drogi powiatowe 

w grudniu. O terminie i sposobie wystawienia grudniowej faktury Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego efektywny czas 

pracy sprzętów. 

6. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w komparycji umowy 

w ciągu 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z oświadczeniem 

podwykonawcy – o ile brał udział w realizacji zamówienia, że Wykonawca uregulował względem 

niego wszelkie wierzytelności związane z realizacją zamówienia. 

7. Dane do faktury: 

Nabywca: Gmina Ostrów Mazowiecka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 5, 07-300 Ostrów 

Mazowiecka, NIP: 759-162-23-97. 

§ 5. 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania Umowy w przypadku 

kiedy wystąpią szczególne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy oraz w przypadku gdy Wykonawca nie będzie wywiązywał się należycie ze swoich 

obowiązków umownych. 

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 

wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie 

lub zaniechanie. 

3. W przypadku udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy z podwykonawcą potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem. 

4. Zgodnie z ofertą, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy przewiduje się udział 

podwykonawcy w następującym zakresie: ……………………………………… 
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5. W przypadku poniesienia szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo także do dochodzenia roszczeń od 

Wykonawcy do wysokości pełnej rzeczywistej poniesionej szkody. 

6. Wykonawca zapłaci kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 000 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych); 

2) za zwłokę w przystąpieniu do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze wskazaniem 

w wyznaczonym terminie – 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki; 

3) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień, w którym 

nastąpiły rażące uchybienia w utrzymaniu stanu dróg. 

7. Kwoty wymienione w ust. 6 mogą być potrącone z dowolnej należności przysługującej 

Wykonawcy. 

8. Wykonawca wyznacza ……………………………….  do kierowania pracami, stanowiącymi przedmiot 

umowy. 

9. Zamawiający wyznacza Karola Jarnickiego, jako koordynatora prac w zakresie realizacji 

obowiązków umownych. 

§ 6. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w zakresie: terminu 

i zakresu odśnieżania dróg powiatowych oraz gminnych, terminu wystawienia faktur, 

wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, udziału podwykonawców w realizacji 

zamówienia (wykonywanie zamówienia przy udziale podwykonawców lub rezygnacja z udziału 

podwykonawców). 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem 

nieważności. 

§ 7. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego 

i ustawy Pzp. 

§ 8. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


