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 UMOWA Nr …../2018 

zawarta w dniu ………………… r. 

 w Wągrowcu 

 

pomiędzy Gminą Wągrowiec, z  siedzibą w Wągrowcu  przy ul. Cysterskiej 22, NIP 766-19-

68-498 reprezentowaną przez: 

Pana Przemysława Majchrzaka – Wójta Gminy Wągrowiec 

zwaną dalej „Zamawiającym”, a 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

zwanego dalej „Wykonawcą”. 

 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z Ustawą   

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze 

zm.) zwaną dalej „Pzp” w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa 

następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zimowego utrzymania dróg 

gminnych na terenie Gminy Wągrowiec, polegającego na zwalczaniu nie mniej niż 25% 

mieszaniną piasku i soli drogowej śliskości zimowej i odśnieżaniu dróg przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu (wg mapy stanowiącej załącznik do umowy). 

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 

1) Utrzymywanie w gotowości pracowników i sprzętu. 

2) Koordynacja prac w celu sprawnego ich prowadzenia. 

3) Przygotowanie specjalistycznego sprzętu do odśnieżania i likwidacji śliskości w ilości 

niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy. Sprzęt powinien być przygotowany w 

takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu …… minut od chwili 

powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drogach. W trakcie prac sprzęt 

biorący udział w „akcji zima” musi być wyposażony w żółte światła pulsujące.  
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4) Odśnieżanie dróg, pętli i zatok autobusowych (w trudnych warunkach 

atmosferycznych należy odśnieżać tylko jeden pas ruchu i wykonać mijanki w zasięgu 

widoczności około 200 m). 

5) Zwalczanie śliskości zimowej i pośniegowej poprzez posypywanie mieszaniną piasku                  

i soli całej szerokości jezdni szczególnie na łukach, skrzyżowaniach i wzniesieniach. 

6) Dysponowanie nie mniej niż 20% mieszaniną piasku i soli w ilości zapewniającej 

ciągłość robót zimowego utrzymania dróg oraz dysponowanie placem magazynowym 

dla mieszaniny na terenie Gminy Wągrowiec. 

7) Dostarczenie Zamawiającemu raportu zimowego utrzymania dróg raz na miesiąc za 

każdy miesiąc pracy wraz z fakturą. Każdorazowy wyjazd ujęty w raporcie winien 

zostać potwierdzony podpisem sołtysa danego sołectwa objętego niniejszymi pracami. 

8) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości wykonywanych usług – kontrola 

osobista i wywiad w miejscu świadczenia usług.      

3.  Wykonawca zobowiązuje się, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 

niniejszego paragrafu wykonywać będzie następującym sprzętem: 

1) ciągnik o mocy min. 120 kM z pługiem do odśnieżania lub samochód z pługiem do 

odśnieżania – szt. 4; 

2) posypywarka – szt. 4; 

3) ładowarka o poj. łyżki min. 1,8 m
3
 – szt. 3. 

 

§ 2. 

Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania przez okres 120 dni. 

 

§ 3. 

Wykonawca zobowiązuje się do : 

1) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i obowiązującymi w tym względzie 

normami i przepisami prawa, 

2) zapewnienia realizacji usługi z przestrzeganiem przepisów BHP, 

3) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji usługi 

pozostające w związku przyczynowym lub spowodowane działaniami prowadzonymi 

przez Wykonawcę, 

4) zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom trzecim podczas 

wykonywania usługi, 
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5) poniesienia odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód oraz następstw nieszczęśliwych 

wypadków powstałych w związku z usługą. 

 

§ 4. 

    Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) stałej współpracy z Wykonawcą, w zakresie w jakim będzie wymagała realizacja 

przedmiotu umowy, 

2) w przypadku wystąpienia przeszkód związanych z realizacją przedmiotu umowy 

Zamawiający zajmie stanowisko w terminie 2 dni od zawiadomienia o problemie, lub 

w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, 

3) wskazania miejsca usługi. 

 

§ 5. 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wg cen 

jednostkowych brutto zgodnie z ofertą Wykonawcy:  

1) za pracę sprzętu maksymalnie: 

a) netto   …………. zł (słownie: ………………………………), 

b) podatek VAT   ………… zł (słownie: ………………………………), 

c) razem wartość brutto ..……….. zł (słownie: ………………………………), 

2) cena za pracę sprzętu będzie każdorazowo ustalana wg poniższych cen jednostkowych 

brutto za 1 godzinę pracy sprzętu: 

a) ciągnik o mocy min. 120 kM z pługiem do odśnieżania lub samochód z pługiem do 

odśnieżania – ……………… zł, 

b) ładowarka o poj. łyżki min. 1,8 m
3 

 – ………… zł, 

c) oraz za posypywanie 1 km dróg – …………. zł, 

3) za pełnienie dyżuru – gotowość  

a) netto   …………. zł (słownie: ………………………………), 

b) podatek VAT   ………… zł (słownie: …………………………………), 

c) razem wartość brutto ..……….. zł (słownie: …………………………………). 

2. Wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu zasady rozliczenia dotyczą również 

wykonania usług dodatkowych.  

3. W przypadku wystąpienia usług polegających  na powtórzeniu Wykonawca wykona te 

usługi i rozliczy je wg cen ustalonych zgodnie z ust.1 niniejszego paragrafu. 
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4. Przewiduje się wystawienie faktur: 

1) odrębnie dla usługi polegającej na odśnieżaniu, 

2) odrębnie dla usługi polegającej na zwalczaniu śliskości zimowej, 

3) odrębnie dla pełnienia dyżuru (gotowość). 

6. Faktury mogą być wystawione raz na miesiąc za każdy miesiąc pracy. 

7. Podstawą rozliczenia będą podpisane przez sołtysów raporty. 

8. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na 

rachunek Wykonawcy Nr ………………… w …………………..  w terminie do 30 

dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne        

oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,  

zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu. 

3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia na usługę. 

4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

podwykonawców. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,                 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

6. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługę nastąpi    

w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub 

dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

Zasady stosuje się również do dalszych podwykonawców. 
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7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Przepis 

stosuje się również do dalszych podwykonawców. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy              

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

§ 7. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy             

w formie aneksu w przypadku okoliczności określonych w art. 144 ustawy Pzp. 

2. Zmiany terminu realizacji umowy aneksem do umowy w przypadku zaistnienia takich 

warunków atmosferycznych, które spowodują konieczność wydłużenia usługi przez 

Wykonawcę. 

3. Zmiana terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku konieczności 

udzielenia zamówień nieobjętych niniejszą Umową, a których wykonanie będzie 

miało wpływ na wykonanie Umowy o zamówienie. 

4. Zmiana terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku siły wyższej 

rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, 

operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane 

przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe       

i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia 

nie można było im zapobiec. 

5. Zmiana terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku wstrzymania 

przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej prac objętych Umową,        

w szczególności z powodu zagrożenia życia, zdrowia. 

6. Zmiana terminu realizacji umowy aneksem do Umowy w przypadku wystąpienia 

okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć mimo zachowania 

należytej staranności. 

7. Zmiana kwoty umownej:  

a) aneksem do umowy – w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT pod 

warunkiem złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego z zastrzeżeniem, że możliwa jest zmiana tylko kwoty umownej 
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brutto (kwota umowna netto wynikająca z oferty musi pozostać bez zmian)       

o  różnicę w podatku VAT między stawką obowiązującą w dniu składania ofert 

a stawką nowo wprowadzoną urzędowo; dotyczy wyłącznie części Umowy 

zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi umową po dniu wejścia w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku VAT. 

b) aneksem do umowy – po rozliczeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

dostaw wykonanych – w przypadku wystąpienia różnic między faktycznym 

zakresem wykonanych usług, a sporządzonym na podstawie formularza 

cenowego – dopuszcza  się  możliwość  zmiany kwoty umownej do wysokości 

faktycznego wykonania usług. Zamawiający warunkuje dokonanie zmian 

umowy w tym zakresie, bieżącym informowaniem Zamawiającego                    

o występujących różnicach.  

   

§ 8. 

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania niniejszej umowy będą kary umowne. 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a)  za nieterminową zapłatę faktur w wysokości odsetek ustawowych. 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 ppkt c) niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust.1 pkt 1 ppkt c) niniejszej umowy za każdą 

godzinę opóźnienia, 

b) z tytułu każdorazowego stwierdzenia nienależytego wykonania umowy w wysokości 

5% wynagrodzenia umownego brutto określonego § 5 ust.1 pkt 1 ppkt c) niniejszej 

umowy. 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust.1 pkt 1 ppkt c) niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego. W przypadku uchybienia temu 
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terminowi Zamawiający ma prawo potrącić kwotę wynikającą z noty obciążeniowej                 

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,                    

w przypadku gdy poniesiona szkoda przewyższa  wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 9. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania 

umowy. Odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

b) gdy Wykonawca nie realizuje usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie, 

c) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych uwag przedstawiciela 

Zamawiającego, 

d) Wykonawca wykonuje usługi w sposób niezgodny z umową i pomimo wezwania 

nie nastąpiła poprawa ich wykonania. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiający 

odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru usług, 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. b-d i ust. 2 winno 

nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych 

przypadków. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego                         

w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, sporządzi szczegółowy zakres 

wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia. 

 

§ 10. 

1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności w zakresie usług, w miejscu i czasie wskazanym przez tego Wykonawcę lub 

Podwykonawcę polegające na: 
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a) przygotowanie mieszanki, 

b) załadunek mieszanki, 

c) odśnieżanie, zwalczanie śliskości, gołoledzi i błota pośniegowego, 

d) montaż i demontaż sprzętu do zimowego utrzymania na nośniki, 

e) koordynacja akcji ZUD i kontakt z zamawiającym.  

2. Zatrudnienie, o którym mowa powyżej powinno trwać przez cały okres realizacji 

zamówienia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 

wyznaczonym w tym wezwaniu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności           

w trakcie realizacji zamówienia tj.: 

a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy    

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne         

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
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d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie 

danych osobowych 

 

§ 11. 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności w zakresie przewidzianym ustawą Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 12. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

 

§ 13. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy 

do siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14. 

Umowę sporządzono w  czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający, a jeden egzemplarz  Wykonawca. 

         

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA:                                                             


