
Załącznik nr 6 – wzór umowy
   UMOWA   WZÓR  Nr ........ / 2020

zawarta w dniu  ……………… we Wręczycy Wielkiej pomiędzy Gminą Wręczyca Wielka 

z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy – p. Tomasza Osińskiego

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy – p. Barbary Jezior 

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym,

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą

na  podstawie  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego 
w  dniu  ………………..  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  ws.  świadczenia  usług 
odśnieżania i posypywania dróg gminnych została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1.  Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  usługę  polegającą  na 
zimowym utrzymaniu dróg gminnych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy 
Wręczyca Wielka w zakresie odśnieżanie i posypywania powierzchni jezdni i chodników.

2. Realizacja usługi winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy  technicznej  z  należytą  starannością  w  ich  wykonaniu,  bezpieczeństwem,  dobrą 
jakością i właściwą organizacją.

3.  Zimowe utrzymanie  dróg,  ulic  oraz  chodników ma na  celu  likwidacje  zakłóceń  ruchu 
drogowego wywołanych opadami śniegu i zapewnienie bezpiecznych przejazdów.

4.Na  drogach  zimowego  utrzymania  odśnieżanie  prowadzone  będzie  po  wystąpieniu  i 
wskazaniu  przez  Zamawiającego  utrudnień  w  ruchu.  Stan  utrzymania  dróg  w tym 
standardzie przedstawia się następująco:

1) Jezdnia odśnieżona na całej szerokości i długości po ustaniu lub w trakcie opadów,
2) Luźny śnieg może zalegać na jezdni do maksymalnie 6 godzin, 
3) Błoto pośniegowe może zalegać na jezdni do maksymalnie 8 godzin, występuje cienka 

warstwa zajeżdżonego śniegu nieutrudniająca ruchu.
5.  Zwalczanie i likwidacja śliskości dróg i ulic gminnych ma na celu usuwanie zakłóceń 
ruchu drogowego spowodowanych gołoledzią i powinna być wykonywana wg standardu:

1) Likwidacja śliskości zimowej w obrębie placówek oświatowych – szkół, przedszkoli, 
wzniesienia  i  spadki  na  drogach,  niebezpieczne  zakręty,  przystanki  autobusowe, 
przejazdy kolejowe, skrzyżowania, progi zwalniające,

2) Śliskość zimowa zwalczana i likwidowana będzie mieszanką piasku z solą w stosunku 
wagowym 80-20% na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (po ustaniu opadów śniegu 
lub podczas mżawki),

3) Do posypywania wykonawca stosuje własny materiał.



6.Po zakończeniu sezonu zimowego, zalegający przy krawędziach jezdni wzdłuż chodników 
materiał uszarstniający musi być uprzątnięty.

§ 2
Termin umowny

Termin świadczenia usługi od 02.11.2020 r.  do 05.04.2021 r.

§ 3

1.Wykonawca przygotuje do realizacji umowy następujący sprzęt:
 Samochody samojezdne z pługiem odśnieżającym i nośnikiem do posypywania – 2 

jednostki, 
 Ciągnik do odśnieżania chodników o szer. nieprzekraczającej 135 cm – 1 jednostka
 Ciągniki do zimowego utrzymania dróg 4x4 o mocy powyżej 80 KM - 1 jednostka

2.Powyższa ilość jednostek jest bezwzględnie wymagana przez Zamawiającego.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru technologii wykonywanych usług.

§ 4
Zobowiązania stron

1.Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1)  Prowadzenia  stałych  obserwacji  warunków  atmosferycznych  i  informowania 
Zamawiającego o potrzebie podjęcia działań dla odśnieżania dróg gminnych,
2)  W przypadku wystąpienia  złych warunków atmosferycznych w ciągu maksymalnie 1 
godziny  podjąć  akcję  odśnieżania  na  drogach  gminnych  po  telefonicznym  ustaleniu  z 
przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług,
3)  W  przypadku  wystąpienia  złych  warunków  atmosferycznych  w  ciągu  maksymalnie 
godziny podjąć akcję likwidację śliskości na drogach gminnych po telefonicznym ustaleniu 
z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług,
4) Przystąpić do ośnieżania na każdorazowe żądanie Zamawiającego w ciągu …....... godzin 
od chwili zgłoszenia,
5) Całkowitej likwidacji skutków pogorszenia warunków atmosferycznych na drogach w 
ciągu maksymalnie 8 godzin od zaprzestania opadów,
6) Dyżurowania przy telefonie przez cały czas realizacji umowy.

2.Odśnieżanie dróg gminnych prowadzone będzie przez Wykonawcę w sytuacji wystąpienia 
nadmiernych opadów śniegu w zależności od potrzeb po uprzednim otrzymaniu polecenia od 
Zamawiającego.
3.Rozpoczęcie akcji zimowej musi nastąpić niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich 
trakcie w przypadku wystąpienia ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, zagrażających 
powstaniu zatorów drogowych.
4.Wykonawca  na  każdorazowe żądanie  przedstawiciela  Zamawiającego  ma  obowiązek  na 
reagowanie w ciągu 1-godziny od chwili zgłoszenia.
5.Zamawiający będzie koordynował realizację usług, o których mowa w §1, ustalając zakres 
robót i ilość jednostek sprzętowych dla wykonywania danego polecenia.

§ 5
Wynagrodzenie wykonawcy

1.Na podstawie oferty z dnia 05.10.2020. wykonawcy przysługuje następujące jednostkowe 
wynagrodzenie za wykonanie usługi:

2.Wynagrodzenie jednostkowe za usługę odśnieżania i odladzania według poniższych stawek:



Lp. Nazwa
Cena
netto

[zł/godz]
VAT Cena brutto

[zł/godz]

1
odśnieżanie  dróg gminnych samochodem z 
pługiem  (zgarnianie  śniegu  na  pobocze  z 
całej szerokości jezdni)

2
odśnieżanie  dróg  gminnych  ciągnikiem  z 
pługiem  (zgarnianie  śniegu  na  pobocze  z 
całej szerokości jezdni)

3 Odśnieżanie chodników 

4 Koparko-ładowarka

5 Samochód  skrzyniowy  10-15t  do  wywozu 
śniegu

6 Spychacz

7
zwalczanie  i  likwidacja  śliskości  zimowej 
(posypywanie),  mieszanką piasku z solą  w 
stosunku wagowym    80-20% lub piaskiem

8

jednoczesne  zwalczanie  i  likwidacja 
śliskości  zimowej  +  odśnieżanie  dróg 
gminnych  (odśnieżanie  +  posypywanie) 
mieszanką  piasku  z  solą  w  stosunku 
wagowym  80-20% lub piaskiem

3.Wynagrodzenie  jednostkowe  określone  w  ust.  2  zawiera  wszystkie  koszty  związane
   z wykonaniem usługi.
4.W przypadku konieczności dojazdu sprzętu odśnieżającego do miejsca świadczenia usługi , 
zlokalizowanego w ciągu drogi gminnej, Zamawiający nie ponosi kosztów przejazdów w/w 
sprzętu po drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych.
5.Wykonawca w okresie  obowiązywania umowy gwarantuje  niezmienność  cen,  o  których 

mowa w ust. 1 nawet w razie wzrostu czynników cenotwórczych.
6.Wartość umowy będzie iloczynem cen jednostkowych z §5 ust. 2 i ilości godzin wykonanej 
usługi.
7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu zamówienia 
w zależności od potrzeb uzależnionych od warunków atmosferycznych.
8.Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne miesięcznie na podstawie faktur 
częściowych, do których załączone będą dokumenty wykonanej usługi potwierdzone przez 
osoby działające w imieniu zamawiającego.
9.Należność  za  wykonaną  usługę  płatna  będzie  przelewem  na  konto  Wykonawcy  w 
terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych.
10.Wraz  z  fakturą  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  złożenia  oświadczenia 
Podwykonawców o uregulowaniu na ich rzecz  przez Wykonawcę wszelkich należności 
związanych z realizacją zamówienia, a w przypadku przypadku gdy  prace wykonywane są 
bez udziału podwykonawców oświadczenie o samodzielnym zrealizowaniu zamówienia.

§ 6
Reprezentacja stron

1.Świadczone prace objęte umową Wykonawca będzie dokumentował kartami pracy, które 
będą potwierdzane przez właściwego pracownika Urzędu Gminy.

2.Przedstawiciele  Zamawiającego  mogą  dokonać  kontroli  wykonywanych  usług.
O  stwierdzonych  nieprawidłowościach  będą  powiadamiać  niezwłocznie  Wykonawcę
w formie pisemnej.



3.Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za prowadzenie akcji zimowej w zakresie 
odśnieżania jest Jarosław Borecki tel. służbowy: 034 317 02 45.

4.Z ramienia wykonawcy osobą odpowiedzialną na prowadzenie odśnieżania i posypywania 
powierzchni jezdni i chodników jest ……………………...

§ 7
Odpowiedzialność  Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za stan techniczny sprzętu skierowanego do 
pracy, a także za jego właściwe oznakowanie.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za 
szkody  powstałe  na  skutek  nienależytego  wykonania  bądź  niewykonania  przedmiotu 
umowy.

§ 8
Podwykonawcy

1. Zamawiający  dopuszcza  realizację  usługi  przez  podwykonawców  na  zasadach 
określonych w art. 647¹ Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za roboty/usługi/dostawy,  które wykonuje 
przy pomocy podwykonawcy/ów.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo  jest  obowiązany  w  trakcie  realizacji  zamówienia  do  przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy lub projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca 
lub  dalszy  podwykonawca  jest  obowiązany dołączyć  zgodę  Wykonawcy na  zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 
doręczenia  Wykonawcy,  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub 
rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w 
ust. 4.

6. Niezgłoszenie  pisemnych  zastrzeżeń  do  przedłożonego  projektu  umowy  o 
podwykonawstwo w terminie  14  dni  uważa  się  za  akceptację  projektu  umowy przez 
Zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zobowiązany jest 
do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy  o  podwykonawstwo  oraz  kopii  każdej  zmiany  zawartej  umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jeśli wartość każdej z nich jest 
większa niż 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

8. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą, wymagana jest 
pisemna zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. W  razie  otrzymania  przez  Zamawiającego  informacji,  iż  Wykonawca  nie  zapłacił 
podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiający będzie miał prawo 



do powstrzymania się z płatnością wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjaśnienia tej 
okoliczności. Część zatrzymanego wynagrodzenia nie będzie wyższa niż sporna kwota. 

10. Przed  wypłatą  wynagrodzenia,  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  oświadczenie 
podwykonawców, iż  należności  związane z  realizacja  zamówienia  (bądź jego części), 
zostały  podwykonawcom  zapłacone  przez  Wykonawcę  w  pełnej  wysokości  oraz  w 
terminie  wraz  z  poświadczonymi  za  zgodność  z  oryginałem  dowodami  zapłaty 
wymaganych należności. 

11. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziału podwykonawców, Wykonawca 
przed wypłatą wynagrodzenia, złoży oświadczenie w tym zakresie.

§ 9
Rozliczenia w podwykonawstwie

1. Wykonawca obowiązany jest informować Zamawiającego o wysokości wynagrodzenia 
należnego  podwykonawcom i  o  zapłatach  dla  podwykonawców,  a  wraz  z  fakturą  za 
wykonaną  usługę  przedstawi  Zamawiającemu  kserokopie  potwierdzonego  przelewu 
bankowego na kwotę należną podwykonawcom. 

2. Zamawiający  dokona  bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  który  zawarł 
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo  lub  który  zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od 
obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę,  podwykonawcę  lub  dalszego 
podwykonawcę zamówienia. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu  przez  Zamawiającego  umowy o  podwykonawstwo i  po  przedłożeniu 
Zamawiającemu  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o 
podwykonawstwo.

4. Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

5. Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  jest  obowiązany  umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 2. 
Zamawiający informuje  o  terminie  zgłaszania  uwag,  nie  krótszym niż  7  dni  od  dnia 
doręczenia tej informacji. 

6. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1)  nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2)  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia 

podwykonawcy  lub  dalszego  podwykonawcy  w  przypadku  istnienia  zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo

3)  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.



7. W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu 
podwykonawcy,  o  których  mowa  w ust. 2,  Zamawiający  potrąci  kwotę  wypłaconego 
wynagrodzenia  z  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy.  W  takim  przypadku 
Wykonawca  nie  będzie  domagał  się  zapłaty  wynagrodzenia  w  części  przekazanej 
bezpośrednio podwykonawcy.

§ 10
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu za nie zabezpieczenie któregokolwiek ze sprzętu 
zamówionego  (każdorazowym  zleceniem  w  wyznaczonym  czasie)  w  zakresie  i  na 
warunkach określonych umową w wysokości 100 zł brutto od każdej niezabezpieczonej 
jednostki sprzętowej dla złożonego zlecenia w danym dniu.

2. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu za nie wykonanie zleconych usług w 
terminach, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 4 i 5 w wysokości 300,- zł za każdą godzinę 
opóźnienia w przystąpieniu do działania.

3. Za  odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron  z  przyczyn,  za  które 
odpowiedzialność  ponosi  Wykonawca,  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapłacić 
Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  10 000,00  zł;  (słownie:  dziesięć  tysięcy 
złotych 00/100)

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn le-
żących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, z wyłącze-
niem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 1000 zł  za każdy taki przypadek;

6. Za  nieprzedłożenie  Zamawiającemu  do  zaakceptowania  projektu  umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane/dostawy/usługi  lub 
projektu jej zmiany - w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek;

7. Za  nieprzedłożenie  Zamawiającemu  w terminie  7  dni  liczonym  od  daty  jej  zawarcia 
poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane/dostawy/usługi lub jej zmiany -  w wysokości 300 zł za 
każdy taki przypadek;

8. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób 
na  podstawie  umowy  o  pracę,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  w 
wysokości 500,00 zł za każdy przypadek niezatrudnionej osoby na podstawie umowy o 
pracę;

9. Zamawiający  może  dochodzić  od  Wykonawcy  odszkodowania  przewyższającego 
wysokość kar umownych.

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia mu należnego.

§ 11
Zmiany umowy

1. Zakazuje  się  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty  na
podstawie,  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy  chyba,  że  konieczność
wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 



okolicznościach.
3. Odstąpienie  od  umowy winno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 12
Postanowienia końcowe

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.
2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeks cywilny.
3.Właściwym  do  rozpoznania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  Umowy
 jest właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
4.Umowa została  sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  egzemplarzach
 z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                     ZAMAWIAJĄCY


