
Załącznik nr 5 do SIWZ
Projekt

U M O W Y  

zawarta w dniu ….............. 2011 roku
w Pilchowicach

pomiędzy Gminą Pilchowice z siedzibą w Pilchowicach ul. Damrota  6  
NIP 631-102-16-51       REGON  000687853
zwaną dalej "ZAMAWIAJĄCYM" , w imieniu której działa 

Joanna Kołoczek-Wybierek - Wójt Gminy

a

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

wpisanym do rejestru ….................................... zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 
w imieniu i na rzecz którego działa: 

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

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, przetargu 
nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

Ustalenia wstępne
§ 1

Wykonawca oświadcza, że:
1) Znane mu są warunki techniczne i lokalizacyjne prowadzenia prac będących przedmiotem 

zamówienia.
2) Posiada niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy środki, 

a szczególności wyposażenie techniczne.
3)  Dysponuje odpowiednią liczbą osób niezbędnych do prawidłowego i terminowego 

wykonania przedmiotu umowy.
4)  W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę zamówienia uprawnionej osobie trzeciej, 

Wykonawca odpowiada za jej działania i zaniechania, jak za swoje działania i zaniechania.

Przedmiot umowy
§ 2

Zamawiający zleca wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:
Zimowe  utrzymanie  dróg  –  zwalczenie  śliskości  i  odśnieżanie  dróg  gminnych. 
Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy własnym sprzętem i materiałem. 



Zakres prac objętych przedmiotem umowy
§ 3

Zakres prac niniejszej umowy obejmuje kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych 
obejmować będzie sołectwa:  Pilchowice,  Wilcza,  Żernica Stanica,  Nieborowice, 
Leboszowice, Kuźnia Nieborowska.

Nazwa sołectwa Długość w m
Pilchowice 12.992

Stanica 10.017

Żernica 13.662
Nieborowice  8.848
Wilcza 10.636
Leboszowice  1.730
Kuźnia Nieborowska 1.457

Wykazy dróg wraz z nazwami stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

Warunki wykonania zadania:
- jezdnia powinna być odśnieżania na całej szerokości
- do wykonawcy należy odśnieżanie dróg za pomocą pługów i zwalczanie śliskości na 

drogach przy użyciu piaskarek
- drogi gminne są wąskie w związku z czym wymagają zastosowania odpowiedniego 

sprzętu
- materiały do zwalczania śliskości  zostaną zakupione przez Wykonawcę (żużel, 

piasek, sól). 
- materiał uszarstniający i sól przygotowuje wykonawca i koszt zawarty będzie w cenie 

odśnieżania
- w przypadku wystąpienia gołoledzi i potrzeby zwalczania śliskości wymagane jest 

powiadomienie Zamawiającego 
- wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu jednej godziny 

od zgłoszenia telefonicznego o wszczęciu akcji przez zamawiającego, a w sytuacji 
intensywnych opadów nocnych natychmiast

- rozliczenie za wykonane prace objęte umową będzie dokonywane miesięcznie według 
stawek godzinowych- zgodnie z przedłożoną ofertą

- czas pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez sołtysa 
danego Sołectwa

- koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik drogownictwa - 
Urzędu Gminy, a dyspozytorami wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą 
sołtysi poszczególnych sołectw. 

W przypadku intensywnych opadów odśnieżający ma obowiązek zabezpieczenia w razie 
potrzeb odpowiedniego sprzętu we własnym zakresie: np. pług wirnikowy, koparka, 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi specyfikacja  techniczna,  będąca 
załącznikiem do umowy.



Obowiązki wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy
§ 4

1.  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac określonych przedmiotem umowy 
z należytą starannością, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz 
sprzętu,  jak również do przestrzegania wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych 
z realizacją umowy.

2.  Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
przedmiotu umowy, na czas jej trwania. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności szkody 
oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące osób trzecich, powstałe w związku 
z wykonywaniem umowy.

3.  Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac,  zarówno 
w trakcie ich realizacji, jak i w wyniku ich zaniechania lub niewłaściwego ich wykonania.

4.  W trakcie realizacji prac wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania 
przepisów i zasad BHP.

Termin realizacji
§ 5

Termin realizacji umowy – od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2012r.

Wynagrodzenie i zasady rozliczenia
§ 6

1 Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w terminie,  o którym mowa 
w §5 w zakresie określonym w §3 niniejszej umowy, ustalona jest za   1     godz.     efektywnego   
odśnieżania na kwotę:

netto  .............................  zł  (słownie:  ............  ..............................................złotych)

VAT .................................... zł (słownie: ........................................................... złotych) 

brutto …..........................zł (słownie: ........................................................... złotych)
 W przypadku zmiany stawki podatku VAT cena brutto wskazana w umowie nie ulegnie 

zmianie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur zgodnie 
z ceną brutto podaną w ofercie cenowej.

2  Kwota wynagrodzenia obejmuje wykonanie wszystkich czynności określonych w §3  
i objętych zakresem przedmiotu umowy,  jak również koszt innych prac,  niezbędnych
dla wykonania przedmiotu umowy,  które można było przewidzieć na etapie 
przygotowywania oferty.

3 Koszt materiału do posypywania pokrywa Wykonawca.
4.Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie przedstawione przez Wykonawcę zestawienia,

z podaniem nazwy drogi i czasu trwania pracy, na bieżąco uzgadnianych i potwierdzanych 
przez Sołtysa wsi.  Faktury będą wystawiane raz w miesiącu w rozbiciu na poszczególne 
sołectwa.

5.  Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 jest niezmienne do zakończenia realizacji 
umowy.

6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie,  na podstawie faktur 
wystawionych w oparciu o podpisany przez upoważnionego pracownika protokół odbioru, 
w ciągu 14 dni od przedłożenia (wpływu) faktury do Urzędu.

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w niniejszej 
umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.



Zasady odbioru
§ 7

1. Przedmiotem odbioru będzie wykonanie przedmiotu umowy za dany miesiąc.
2. Wykonawca dostarczy formularz protokołu odbioru.
3.  W razie skargi Zamawiającego na wykonanie usługi Wykonawca ma obowiązek usunąć 

wskazane nieprawidłowości w ciągu czterech godzin od momentu wezwania.
4.  Gdy na podstawie wyników kontroli Zamawiający stwierdzi wady w wykonaniu 

przedmiotu umowy,  o którym mowa w §3,  które nie zostały usunięte w ciągu czterech 
godzin od momentu pisemnego wezwania (faksem lub mailem),  to Zamawiający obniży 
wynagrodzenie wykonawcy w myśl zapisów §10 pkt 1 ppkt a) umowy.

5.  Zamawiający wnosi uwagi do protokołu odbioru na podstawie wyników kontroli 
przeprowadzonych w ciągu miesiąca,  podczas których stwierdzono występowanie wad,
o których mowa w §7  pkt 3,  które w ciągu czterech godzin od momentu wezwania nie 
zostały usunięte.  Wniesione uwagi stanowią podstawę do obniżenia wynagrodzenia 
miesięcznego o naliczone każdorazowo w oparciu o §10 pkt 1 ppkt a) kary finansowe.

6.  Gdy pomimo wezwania do usunięcia wad,  o których mowa w §7  pkt 3,  nie zostaną one 
usunięte,  to do czasu ich ostatecznego usunięcia płatność z faktury może zostać 
wstrzymana.

7.  Kontrole stopnia realizacji umowy będą przeprowadzane przez Zamawiającego bez 
uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o ich terminie.

8. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego dostarczenia żadnych innych dokumentów 
pokontrolnych, poza protokołem odbioru z naniesionymi uwagami.

9. W sytuacji spornej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy udokumentowania, że usługa 
została faktycznie wykonana na danym terenie np.  za pomocą wydruków GPS (jeżeli 
Wykonawca nimi dysponuje).

Reprezentanci stron
§ 8

1.  Ze strony zamawiającego kontrolę wykonania postanowień umowy sprawować będzie 
upoważniony pracownik Zamawiającego.

2.  Ze strony wykonawcy,  kontrolę wykonania postanowień umowy sprawować będzie Pan 
………............

Odstąpienie od umowy
§ 9

1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
a. Wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym,  czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania 
umowy; odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych;

b.  gdy Wykonawca nie rozpoczął w umówionym terminie realizacji prac bez 
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie –  po wyznaczeniu dodatkowego terminu do podjęcia prac,  
w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu

c. gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację prac i przerwa ta trwa dłużej 
niż jeden dzień –  po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania prac,  
w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu;

d.  gdy Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z jej postanowieniami –  po 
wyznaczeniu dodatkowego terminu do zmiany sposobu wykonania umowy,
 w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu;



e.  złożenia wobec Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcia 
postępowania likwidacyjnego Wykonawcy –  w terminie 30  dni od daty powzięcia 
wiadomości o tym fakcie;

f. zajęcia składników majątkowych Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty powzięcia 
wiadomości o tym fakcie.

2.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i musi zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku pkt.1a) Wykonawca może żądać wynagrodzenia za prace już wykonane.
Kary umowne

§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa 

w §7  pkt 3,  w wysokości 1%  wynagrodzenia miesięcznego brutto,  za każdy dzień 
opóźnienia licząc od dnia,  w którym upłynął określony w §7  czterogodzinny termin 
przeznaczony na usunięcie nieprawidłowości

2.  Niezależnie od kar umownych strony umowy będą mogły dochodzić odszkodowania 
przewyższającego kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

3.  Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 
miesięcznego brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

4.  Za odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 10000 zł. brutto.

Postanowienia końcowe
§ 11

1.Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie terminu jej wykonania,
w przypadkach:

a) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych lub atmosferycznych,
b) działania siły wyższej,
c)  wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych dla prawidłowego wykonania 

realizowanego zamówienia podstawowego,  których wykonanie stało się konieczne na 
skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,

2.Uzgodnienia w zakresie, o którym mowa w §11 pkt 1 umowy, wymagają dla swej ważności 
zatwierdzenia przez Wójta Gminy Pilchowice lub upoważnioną przez niego osobę,  
a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem 
nieważności.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem art. 509.

4.Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd rzeczowo 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający Wykonawca


