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tej ustawy. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania część II zamówienia - zimowe utrzymanie 

dróg gminnych na terenie Gminy Siennica po wschodniej stronie drogi wojewódzkiej 802 zgodnie z 

warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i zgodnie ze złożoną ofertą, stanowiącymi integralną 

część umowy. 

 

§ 2 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie Wykonawcy mapy z wyszczególnieniem dróg objętych odśnieżaniem; 

2) Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej do kontaktów z Wykonawcą; 

3) Kontrola wykonania robót. 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Odśnieżanie dróg gminnych. 

2) Usuwanie śliskości poprzez posypywanie dróg mieszanką solno – piaskową. 

3) Odśnieżanie dróg gminnych wraz z likwidacją śliskości. 

4) Odśnieżanie dróg sprzętem wymienionym w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego;  

5) Odśnieżanie dróg wskazanych przez Zamawiającego; 

6) Odśnieżanie  dróg  na  szerokość  nawierzchni  bitumicznej,  a  w  przypadku  dróg o  

nawierzchni  tłuczniowej  i  gruntowej na szerokość pozwalającej bezpiecznie wyminięcie 

nadjeżdżający pojazd; 



7) Utrzymanie  w  gotowości  sprzętu  i  maszyn  z  obsługą  przewidzianą  do  zimowego 

utrzymania dróg; 

8) Zapewnienie  we  własnym  zakresie  przez  Wykonawcę  stałej  obsługi  naprawczo - 

remontowej dla sprzętu; 

9) Przestrzeganie przepisów BHP; 

10) Terminowe wykonanie usługi; 

11) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość wykonywanej usługi;  

12) Sporządzanie  raportów  z  wykonanego zakresu  robót  i  uzyskanie  na  nich potwierdzenia 

przez Zamawiającego;  

2. Wykonawca zobowiązuje się do 24- godzinnej dyspozycyjności w stosunku do Zamawiającego w 

zakresie przyjęcia zgłoszenia usług objętych umową. 

3. Wykonawca od dnia podpisania umowy do  dnia zakończenia sezonu zimowego, ponosi 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie za który jest 

odpowiedzialny. 

4. W  szczególnej  sytuacji  pogodowej  tj.  w  przypadku  intensywnych  opadów  śniegu  lub dużych  

oblodzeń  dopuszcza  się  możliwość  podjęcia  przez  Wykonawcę  samowolnej decyzji  o  

wykonaniu prac, po zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu i uzyskaniu jego akceptacji. 

5. Wezwanie do pracy odbywać się będzie telefonicznie przez upoważnionych pracowników 

Zamawiającego.  Czas  przystąpienia  do  pracy  od  przyjęcia  wezwania  nie  później niż 1 

godzina. 

6. Wykonawca nie wlicza czasu który potrzebny jest mu na dojazd do miejsca wykonania usługi  

odśnieżania, uwzględnia  tylko  rzeczywisty  czas trwania samej usługi odśnieżania. 

7. Wykonawca wskazuje miejsce pełnienia dyżuru na lokal .......................... bezpośredni telefon nr 

...........  umożliwiający całodobowy kontakt z dyżurującym. 

 

§ 4 

Terminy wykonania 

1. Rozpoczęcie realizacji: od dnia zawarcia umowy. 

2. Zakończenie realizacji: 30.04.2016 r. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają następujący sposób ustalenia wynagrodzenia: 

1) Dla pojazdu  przystosowanego do odśnieżania dróg cenę netto za 1 godzinę pracy w kwocie 

...................zł, plus podatek Vat ...%, (......zł) co daje łączną kwotę ...................zł, 

2) Dla pojazdu  przystosowanego do odśnieżania dróg z możliwością posypywania mieszanką 

solno – piaskową, cenę netto za 1 godzinę pracy w kwocie ...................zł, plus podatek Vat 

...%, (......zł)co daje łączną kwotę ...................zł. 

2. Rzeczywista wysokość wynagrodzenia zostanie określona na podstawie czasu wykonywanych 

prac,  wykazanych w raportach tygodniowych z prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg, 

potwierdzonych przez pracownika Urzędu Gminy w Siennicy. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie umowy nie przekroczy kwoty ................... zł brutto. 



4. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z koniecznością ponownego wykonania 

prac polegających na odśnieżaniu i usuwaniu śliskości, będących wynikiem wcześniejszych 

nieprawidłowości w ich wykonaniu. 

5. Ustala się miesięczny okres rozliczenia robót. Do każdego rozliczenia miesięcznego Wykonawca 

przedłoży raporty tygodniowe z miesięcznego okresu prowadzenia zimowego utrzymania dróg 

na terenie Gminy Siennica, potwierdzone przez pracownika Urzędu Gminy w Siennicy. 

6. Osobą upoważnioną do potwierdzania i rozliczania robót będzie ………………………………………………… 

7. Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi  raz w miesiącu w terminie do 30-tu dni po przedłożeniu 

faktury przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto. 

§ 6 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy, 

obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za nie podstawienie przez Wykonawcę wezwanego sprzętu/transportu - w wysokości 

200% kwoty wynikającej z 8 godzinnego dnia pracy dla danego sprzętu/transportu, 

liczonej wg cen ustalonych niniejszą Umową - za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §  ust. 3. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust.3. 

4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w 

przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem 

nienależytego wykonania przedmiotu Umowy i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo według siedziby Zamawiającego. 

5. Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

WYKONAWCA                 ZAMAWIAJĄCY 
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