
Umowa  Nr ……………..….. 

 

 

zawarta w dniu …………………………… w Sztutowie pomiędzy  

Gminą Sztutowo z siedzibą 82 – 110 Sztutowo, ul. Gdańska 55, NIP: 579-207-09-86, REGON:170747951 

reprezentowaną przez:  

Jakuba Farinade – Wójta Gminy Sztutowo 

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,  

 
a 

podmiotem: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

posiadającym NIP ……………………………………., REGON …………………………………., 

reprezentowanym przez: …………………………………………………… 

zwanym dalej WYKONAWCĄ, została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. W wyniku zapytania ofertowego Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 

świadczenie usług w zakresie odśnieżania i zgarniania błota pośniegowego na drogach 

zarządzanych przez Wójta Gminy Sztutowo w sezonie zimowym 2018/2019 – Rejon ……….., 

zgodnie z warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym z dnia ……........... 2018 r. 

2. Wykaz dróg objętych odśnieżaniem  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy. 

 

§ 2  

1. Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków 

atmosferycznych, każdorazowo na odrębne telefoniczne zlecenie przedstawiciela zamawiającego.  

2. Strony ustalają, że Wykonawca rozpocznie odśnieżanie najpóźniej w ciągu 45 minut od 

telefonicznego zgłoszenia przez przedstawiciela Zamawiającego.  

3. Osobą odpowiedzialną za zimowe utrzymanie dróg z ramienia Zamawiającego jest 

………………………………………………………………. 

4. Strony ustalają całodobową łączność telefoniczną pomiędzy Wykonawcą i przedstawicielem 

Zamawiającego, w tym również bezpośrednią łączność (tel. komórkowy) z operatorami sprzętu. 

Wykaz telefonów stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

 

§ 3 

Umowa została zawarta na czas określony od 01 listopada 2018r. do 31 marca 2019r. 

 



§ 4 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) koordynacja i nadzór nad prowadzoną akcją zimowego utrzymania dróg; 

b) każdorazowe telefoniczne zlecanie przez przedstawiciela Zamawiającego rozpoczęcia akcji 

związanej z realizacją i zakresem zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) wykonanie usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg zgodnie ze zleceniem i w zakresie 

ustalonym przez  Zamawiającego, 

b) dokumentowanie swojej pracy na kartach pracy sprzętu. W kartach muszą znaleźć się zapisy o 

godzinach i miejscu pracy sprzętu. Odbiór wykonanej usługi wymaga pisemnego potwierdzenia 

na karcie pracy sprzętu przez sołtysa wsi, w której odśnieżana jest droga lub pracownika 

Urzędu Gminy w Sztutowie. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprawność pojazdów przeznaczonych do ośnieżania. 

4. W razie niesprawności pojazdu na trasie, Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pojazdu 

zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe nie jest w stanie 

prowadzić robót zgodnie z poleceniem, powinien zawiadomić o tym fakcie pracownika Urzędu 

Gminy celem ustalenia i wspólnego wytyczenia dalszych kroków postępowania, dla 

odpowiedniego utrzymania bądź doprowadzenia do należytego stanu zasypanych dróg. 

6. Za wszystkie szkody wyrządzone osobom trzecim lub na mieniu osób trzecich, które mogą 

wyniknąć w trakcie wykonywania umowy odpowiada Wykonawca. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania ważnej na czas umowy polisy ubezpieczenia 

pojazdów OC. 

§ 5 

1. Ustala się wynagrodzenie wykonawcy za każdą godzinę efektywnej pracy pojazdu w wysokości: 

 

Odśnieżanie: 

………………… zł brutto (słownie złotych: …………………………………………………………………………………………….) 

 

Opłata postojowa: 

………………… zł brutto (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………) 

 
2. Wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy będzie równe sumie  iloczynowi stawki za odśnieżanie 

wymienionej w ust. 1 z liczbą godzin wykonanych prac i stawki za postój sprzętu wymienionej w 

ust. 1 z liczbą dni postoju sprzętu. 

3. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie na podstawie 

miesięcznych faktur wystawianych na koniec każdego miesiąca, w oparciu o karty pracy sprzętu 

podpisane przez właściwych sołtysów lub pracownika Urzędu Gminy i zaakceptowanych przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie przelewem na wskazany                 

w fakturze rachunek bankowy w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 



§ 6 

1. W razie nieterminowej zapłaty faktury, Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy odsetki 
ustawowe od zobowiązań za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy w szczególności za opóźnienie w 
realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę w stosunku do  terminu określonego w par 2 ust 2 
umowy  Wykonawca zapłaci każdorazowo Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł .  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy w wysokości  10.000 zł.  

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający  może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

5. Zamawiający potrąci naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy należnego z tytułu 
wykonania niniejszej umowy. 

6. Zamawiający może odstąpić ( z winy Wykonawcy ) od umowy w przypadku: 
a) niewypełniania lub nienależytego wypełniania przez Wykonawcę obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy, po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego do 
realizacji umowy zgodnie z jej wymogami,  

b) gdy Wykonawca zaniechał realizacji umowy tj. bez uzasadnionych przyczyn nie realizuje jej 
przez okres 2 dni. 

7. Odstąpienie od umowy następuje z chwilą doręczenia drugiej Stronie pisemnego oświadczenia. 
 

§ 7 

1. Strony dopuszczają wprowadzanie istotnych zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanym niżej 
zakresie: 

a) W przypadku zamiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia, 

b) Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki 
podatku VAT, 

c) Innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie były znane fakty mające na nie 
wpływ przy jednoczesnym założeniu, iż zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla 
Zamawiającego. 

2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego,  jeden 
dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                        WYKONAWCA 

 


