
UMOWA NR …. 
zawarta dnia … pomiędzy  
a 
… 
zwaną dalej Wykonawcą 
 
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2017 r. , poz. 1579 z późn. zm.) rozstrzygniętego  w dniu … 

§ 1   
 

PRZEDMIOT UMOWY 
 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług polegających na wykonaniu zimowego 

utrzymania jezdni na terenie miasta Przemyśla w sezonie zimowym 2018/2019,  

a Zamawiający do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane usługi. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy.  
 

§ 2 
  

TERMINY REALIZACJI 
 

1. Termin realizacji umowy - od  01.11.2018 r.  do 31.03.2019  r. 
2. W zależności od  warunków atmosferycznych oraz terminu podpisania umowy, terminy 

wymienione w ust. 1 mogą ulec zmianie.  

 

§ 3 
 

WYNAGRODZENIE 
 
1. Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 zgodnie z ofertą 

Wykonawcy wynosi : 
netto : .. zł (słownie: ..) 
plus … % podatek VAT tj. … zł (słownie: …) 
co łącznie stanowi kwotę brutto … zł (słownie: ..). 

2. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi  
w § 4 i będzie uzależnione od zakresu wykonanych usług przez Wykonawcę ze względu na 
warunki atmosferyczne. Wynagrodzenie to nie przekroczy kwoty wymienionej w ust. 1.  

3. Zakres ilościowy usług jest zakresem szacunkowym określonym przez Zamawiającego w celu 
obliczenia ceny oferty i może ulec zmniejszeniu w związku z faktycznym wykonaniem usług. 

4. Wskazane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym ceny jednostkowe netto nie będą 
podlegać zmianie. 

 
§ 4 

 
ROZLICZENIE USŁUG 

 
1. Rozliczenie usług następować będzie miesięcznie - po zakończeniu każdego miesiąca na 

podstawie protokołu odbioru usług potwierdzonego przez inspektora nadzoru. 
Zaakceptowany przez inspektora nadzoru protokół odbioru robót będzie podstawą do 
wystawienia faktury. 

2. Rozliczenie pracy AZ prowadzone będzie w cyklu raportu 12 godzinnego z rozbiciem na 
poszczególne sprzęty. Każdy sprzęt rozliczany będzie według rzeczywistych godzin pracy na 
poszczególnych standardach zimowego utrzymania i stawek zawartych w ofercie wykonawcy –
zał. nr 2 do umowy. Postój sprzętu na bazie i  załadunek nie będzie brany pod uwagę jako 
praca . Stawki za 1 godz. pracy obejmować będą : płużenie , posypywanie lub  płużenie i 
posypywanie z uwzględnieniem standardów zimowego utrzymania .   

3. Maksymalna prędkość przy zimowym utrzymaniu nie może przekroczyć  40 km/h . Praca przy 
prędkości przejazdu powyżej 40 km/h nie będzie uwzględniana w rozliczeniu .   

4. Jednostki sprzętowe biorące udział w „Akcji Zimowej” zostaną wyposażone na koszt 
zamawiającego w urządzenia monitorujące ich pracę w celu kontroli rzeczywistego zakresu 
robót. Po zakończeniu AZ w/w urządzenia zostaną zdemontowane. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za stan urządzeń monitorujących a w przypadku stwierdzenia 
niewłaściwego użytkowania lub zniszczenia mechanicznego, zostanie obciążony kosztami 
naprawy lub wymiany urządzenia. 

6. Zapłata faktur nastąpi do 30 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego.  
7. Dane do faktury Nabywca: Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 37-700 Przemyśl,  

NIP: 795-231-95-92, Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, ul. Wybickiego 1,  
37-700 Przemyśl 
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§ 5 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy zgodnie z opisem zawartym 

w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca winien prowadzić usługi na drodze w taki sposób, by nie powodować 

zagrożenia w  ruchu drogowym.  
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z 

prowadzonymi robotami oraz z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania 

przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 15.10.2018 r. lub w terminie 7 dni od  daty 

podpisania umowy, w przypadku gdy umowa zostanie podpisana po 08.10.2018 r. ze względu 

na wydłużone procedury przetargowe (odwołania), przygotować bazę, sprzęt i materiały do 

przeglądu przez Zamawiającego – zgodnie z zał. nr 1 do umowy.  
5. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia firmy od odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu prowadzonych usług zimowego utrzymania ulic na kwotę nie niższą niż 

250.000,00 zł przez cały okres związania niniejszą umową i na wezwanie Zamawiającego 

przedstawi dowód tego ubezpieczenia. 
6. Wykonawca zgłaszał będzie Zamawiającemu e-mailem rozpoczęcie i zakończenie prowadzenia 

prac na danym standardzie zimowego utrzymania w czasie do 1 godziny odpowiednio od 

rozpoczęcia lub zakończenia prac, 
7. Sprzęt tj. pługopiaskarki – 2 szt, pługosolarka – 1 szt,  nośnik z pługiem i rozsiewaczem – 3 szt 

powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu …. od 

chwili podjęcia decyzji o konieczności rozpoczęcia Akcji czynnej. 
8. Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt wymieniony w pkt 7 do czynnej Akcji Zimowej w 

czasie do ….. pod rygorem kar określonych w § 8. 
9. Czas reakcji na uruchomienie pogotowania dyspozytorsko-sprzętowego - …….  
10.W przypadku stwierdzenia w przedmiocie umowy nienależytego wykonania prac, Wykonawca 

zobowiązany jest do natychmiastowego ich usunięcia na własny koszt. 
 

§ 6 
 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 
Inspektorami nadzoru czuwającymi nad prawidłowością wykonywania zamówienia będą: … 
 

§ 7 
 
Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy będzie :  
 
……..…………………….……................... 

 
 

§ 8 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach  
i wysokościach : 

a) za opóźnienie w uruchomieniu pogotowia dyspozytorsko-sprzętowego w czasie 
zadeklarowanym w ofercie, od zgłoszenia przez Zamawiającego w wysokości: 
1.000,00 zł za każdą godzinę opóźnienia; 

b) za każdą godzinę opóźnienia w należytym utrzymaniu zimowym jezdni według 
poszczególnych standardów w wysokości 1.000,00 zł 

c) za zwłokę w podstawieniu każdej jednostki sprzętu wymienionego w § 5 pkt 7  
ponad czas określony w § 5 pkt 8 umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdą 
godzinę opóźnienia  

d) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy w wysokości 10 % kwoty brutto 
określonej w § 3 pkt 1 

e) za opóźnienie w przekazywaniu dobowych meldunków w formie elektronicznej po 
godzinie 09.00 do Zamawiającego w wysokości 300,00 zł za każdą godzinę 
opóźnienia; 

f) za opóźnienie zgłoszenia o rozpoczęciu i zakończeniu prac na poszczególnych 

standardach w wysokości 300,00 zł za każdą godzinę opóźnienia; 

g) za posypanie ulic I standardu zimowego utrzymania mieszanką piaskowo-solną bez 

uzgodnienia z Zamawiającym w wysokości 1.000,00 zł, 
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h) za brak podstawienia samochodu osobowego w celu wykonania kontroli realizacji 

zimowego utrzymania w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek, 

i) w przypadku stosowania materiałów do zwalczania śliskości zimowej nie 

spełniających wymagań zawartych w ogólnej Specyfikacji Technicznej – 

Branżowego Zakładu Doświadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 

o.o. Warszawa – D.10.10.01 c „Zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości 

zimowej” – Wydanie II z 2007 r. lub soli o zawartości chlorku soda (NaCl) mniejszej 

od 90 % oraz w przypadku niewłaściwych proporcji składników (ponad 8 %) 

stosowanych mieszanek ustala się karę w wysokości 1.000,00 zł na jednostkę 

sprzętową. W przypadku negatywnych wyników z badań próbek materiałów 

pobranych z 3 jednostek sprzętowych lub materiałów zmagazynowanych 

Zamawiający nie uzna kosztów nieskutecznie wykonanych usług zimowego 

utrzymania w danym dniu; 
j) w przypadku stwierdzenia w czasie przeglądu, o którym mowa w § 5 ust. 4 umowy, 

braku sprzętu czy materiałów w wymaganej ilości, w wysokości 500,00 zł za każdy 
dzień opóźnienia w uzupełnieniu brakujących materiałów czy sprzętu. Brak 
uzupełnienia materiałów i sprzętu w terminie do 10 dni stanowić będzie podstawę 
do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy Wykonawcy. 

k) z tytułu odstąpienia Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy w wysokości  

10 % kwoty brutto określonej w § 3 pkt 1 

 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający 

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie z faktur należnych kar umownych. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 9 

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY 
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w następujących okolicznościach: 

1. wydłużenie terminu wykonania zamówienia z uwagi na warunki pogodowe wymagające 
kontynuowania usług, 

2. zmiany kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy, jeżeli w trakcie wykonywania usług z 
powodu warunków atmosferycznych zaistnieje konieczność zwiększenia limitu środków 
przeznaczonych na wynagrodzenie. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wynagrodzenie ulegnie 
zmianie stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto. Kwota 
brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy 
odpowiednio dostosowana. 

 
§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy 

Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje usługi wadliwie i niezgodnie z załącznikiem  

nr 1 do umowy, pomimo trzykrotnego zawiadomienia złożonego przez Zamawiającego w formie 

pisemnej o stwierdzonych nieprawidłowościach. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest 

zapłacić karę umowna określoną w § 8 pkt 1k umowy. 
 
 

§ 11 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo i 
miejscowo dla Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 
nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych , Kodeksu cywilnego. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. otrzymuje 
Wykonawca, 2 egz. otrzymuje Zamawiający. 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA
                   

 


