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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

PROJEKT UMOWY NR ……………………………. 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na 

terenie gminy Lipnica Wielka w sezonie 2019/2020 oraz 2020/2021 „ znak 271.9.2019  została wybrana oferta 

Nr….   w przetargu nieograniczonym nr ….......................  z dnia …................................. złożona przez 

…………………………………….. .  

W związku z powyższym w dniu …………….. zostaje zawarta Umowa pomiędzy: Gminą   Lipnica Wielka   zwaną   

w   dalszej   części   Umowy   Zamawiającym reprezentowanym przez: 

1. …............................................... ‐ Wójt Gminy 

2. ….............................................. ‐ Skarbnik Gminy ‐ kontrasygnata umowy 

a : 

…………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, o następującej treści: 

§ 1 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na 

terenie gminy Lipnica Wielka w sezonie 2019/2020 oraz 2020/2021” 

Zakres usług utrzymania zimowego dróg obejmuje: 

‐ odśnieżania dróg poprzez mechaniczne usuwanie  śniegu  z  jezdni,   parkingów, placów gminnych w obrębie  

remiz i szkół oraz miejsc służących do zawracania autobusów.   

‐  zwalczaniu  śliskości  zimowej,  gołoledzi, polegającym na  zapobieganiu  i usuwaniu  jej  za pomocą mieszanki 

piaskowo‐solnej, na telefoniczne zlecenie Zamawiającego, 

‐ wywożeniu śniegu z dróg, placów i parkingów gminnych na telefoniczne zlecenie Zamawiającego,  

  Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  do  montażu  w  pojeździe  odśnieżającym  urządzenie  GPS 

montowane do gniazda  zapalniczki  samochodowej. Wykonawca  zapewni/zabezpieczy w pojeździe gniazdo 

zapalniczki  samochodowej.  Wykonawca  odpowiada  za  zabezpieczenie  napięcia  w  gnieździe  celem 

poprawnego  działania  przekazanego  przez  Zamawiającego  urządzenia  GPS  co  stanowi  potwierdzenie 

przejechania określonej trasy. Podstawą rozliczenia usługi odśnieżania będzie dostarczenie przez Wykonawcę 

podpisanych przez osoby odpowiedzialne za dany  rejon kart potwierdzających wykonanie usługi związanej            

z utrzymaniem przejezdności dróg  gminnych.  Ilość przejechanych  km. będzie weryfikowana  z  zapisami na 

GPS.    Po  okresie  na  jaki  zostanie  zawarta  umowa  na  Zimowe  utrzymanie Wykonawca  zda  lokalizatory 

wydane przez Zamawiającego.  

Wykonawca  po  podpisaniu  umowy  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  akcji  zimowego  utrzymania  dróg.  Po 

rozpoczęciu akcji zimowego utrzymania dróg, Wykonawca jest zobowiązany do całodobowego monitorowania 
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warunków atmosferycznych i prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg, z uwzględnieniem następujących 

warunków: 

‐  dostępność telefoniczna, 

‐  przyjmowanie interwencji, 

‐ prowadzenie zimowego utrzymania dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosowanie materiałów 

zgodnych z normami i dopuszczonych do stosowania przy posypywaniu dróg. 

Wykonawca  dodatkowo  w  czasie  prowadzenia  utrzymania  zimowego  dróg,  przyjmuje  interwencje  od 

Zamawiającego oraz wykonuje niezbędne prace w celu usunięcia przyczyny  zgłaszanych  interwencji przez 24 

godziny na dobę.   

UWAGA:  Ilości  poszczególnych  jednostek  podane  w  formularzu  cenowym  są  wielkościami  szacowanymi, 

rzeczywiste wielkości  znane będą po udzieleniu  zamówienia,  zgodnie  z potrzebami  i panującymi warunkami 

atmosferycznymi. Zamawiający przewiduje nie udzielenie bądź udzielenie  innej wielkości niektórych usług w 

ramach wykonywanej części zamówienia.  

Do  oceny  oferty  brana  będzie wyłącznie  łączna  całkowita  cena  brutto  za  realizację  zamówienia  podana w 

formularzu oferty.  

Rozliczenie wykonanych usług, będzie dokonywane na podstawie cen  jednostkowych wynikających z oferty  i 

ilości wykonanych usług. 

Wykonawca wybrany w ramach niniejszego przetargu, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w ciągu 7 

dni  od  zawarcia  umowy  na  realizację  zamówienia,  polisę  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  jest  on 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia oraz na czas jego 

realizacji.  Z dokumentu ma wynikać,  iż pokryte  zostaną wszelkie ewentualne  koszty  szkód wyrządzonych na 

rzecz  Zamawiającego  oraz  osób  trzecich,  powstałe  z winy Wykonawcy w  trakcie  realizacji  zamówienia  (np. 

uszkodzenie  studzienek w drogach, uszkodzenie ogrodzeń, uszkodzenie  elementów poziomego  i pionowego 

oznakowania drogowego, uszkodzenie elementów  infrastruktury drogowej, uszkodzenie  lub  zanieczyszczenie 

prywatnych  posesji  itp.).  Zamawiający  wymaga  by  kwota  gwarantowana  ubezpieczenia  z  tytułu  zimowego 

utrzymania dróg gminnych wynosiła co najmniej 260 000,00 zł. 

Zamawiający w dniu podpisania umowy wyznaczy osoby odpowiedzialne  za potwierdzenie wykonania usług. 

Wskazane osoby potwierdzają prawidłowość wykonania usługi oraz rodzaj czynności jaką wykonawca wykonał 

(odśnieżanie, odśnieżanie z posypywaniem materiałem uszorstniającym z domieszką soli, itd,) 

2.  Umowa  zostaje  zawarta  na  okres  od  …..........................  do  …....................................  W  przypadku 

przedłużenia  się  sezonu  zimowego,  istnieje  możliwość  na  wniosek  Zamawiającego  przedłużenia  terminu 

wykonania  umowy.  Ewentualne  przedłużenie  terminu  wykonania  umowy  będzie  miało  formę  aneksu  do 

umowy na obowiązujących z postępowania przetargowego cenach jednostkowych.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zakupu materiału uszorstniającego we własnym zakresie. 

4. Wykonawca wykona  usługę  dysponowanym  sprzętem przystosowanym  do  odśnieżania  dróg,  który  został 

wykazany w ofercie przetargowej.  

5. Wykonawca  zobowiązuje  się do  zapewnienia  sprzętu w  takiej  ilości,  która pozwoli mu wykonać usługę w 

całości  i czasie wskazanym przez Zamawiającego.  Jeżeli geometria drogi uniemożliwia Wykonawcy wjechanie 

dużym w/w sprzętem, Wykonawca zapewnia odśnieżanie  i utrzymanie dróg przy pomocy mniejszego sprzętu. 
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6. Określone roboty Wykonawca odśnieżać będzie zgodnie z wykazem dróg i osób odpowiedzialnych za dozór – 

załącznik nr ….......... do niniejszej umowy. 

7. Drogi określone dodatkowo zlecone w trakcie sezonu odśnieżania będą po zgłoszeniu Wójta Gminy Lipnica 

Wielka  lub inną osobę upoważnioną przez niego na piśmie. 

8. Drogi gminne muszą być odśnieżone i przejezdne do godziny 6.00 rano. 

§ 2 

O  terminie  rozpoczęcia  realizacji  umowy,  czyli  przystąpieniem  do  akcji    odśnieżania Wykonawca      zostanie   

powiadomiony   przez   Urząd Gminy Lipnica Wielka , podobnie zostanie powiadomiony o zakończeniu realizacji 

umowy. 

Potwierdzenie      zakresu      oraz      czas      świadczonych      usług      dokonywać      będzie      osoba  upoważniona 

wymieniona  w  załączniku  nr  ……..  do  niniejszej  umowy,  lub  Pracownik  Urzędu  Gminy  nadzorujący 

merytorycznie  zadanie.  Wykonawca  otrzyma  od  Zamawiającego  do  montażu  w  pojeździe  odśnieżającym 

urządzenie  GPS  montowane  do  gniazda  zapalniczki  samochodowej.  Wykonawca  zapewni  i  zabezpieczy  w 

pojeździe gniazdo zapalniczki samochodowej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie napięcia w gnieździe 

celem  poprawnego  działania  przekazanego  przez  Zamawiającego  urządzenia GPS  co  stanowi  potwierdzenie 

przejechania określonej  trasy. Podstawą rozliczenia usługi odśnieżania będzie dostarczenie przez Wykonawcę 

podpisanych przez osoby odpowiedzialne  za dany  rejon kart potwierdzających wykonanie usługi  związanej  z 

utrzymaniem przejezdności dróg gminnych. Ilość przejechanych km. będzie weryfikowana z zapisami na GPS.   

§ 3 

1. Wykonawca za wykonanie czynności określone w §. 1 otrzyma wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą:  

Lp  Rodzaj usługi  Cena 

jednostkowa 

netto (zł) 

VAT …..%  Cena 

jednostkowa 

brutto 

1  Odśnieżanie dróg   ……zł/km ….zł/km 

5  Posypywanie mieszanką uszorstniającą (grys frakcji 2‐8 

zmieszany z solą drogową w stosunku 3:1) 

…..zł/1 km ….zł/1 km 

7  Koparko‐ładowarka  …..zł/h ……zł/h 

8  Sam. Samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą  …..zł/h ……zł/h 

 

§ 4 

 Wykonawca rozliczać się będzie sukcesywnie na podstawie zbiorczych faktur wystawionych za dany miesiąc za 

wykonane usługi do 10 dnia następnego miesiąca. 

Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty złożenia faktury do 

Zamawiającego z potwierdzonymi kartami pracy. 

Łączna  kwota  faktur  za  wykonane  usługi  nie  może  przekroczyć:  ................................  zł  brutto  (słownie: 

…....................................................................................................) 
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W  razie  zmiany  podstawy  podatku  VAT,  zostanie  on  doliczony  zgodnie  z  przepisami  obowiązującymi  w 

momencie wystawienia faktury.  

§ 5 

 Wykonawca  bierze  na  siebie  pełną  odpowiedzialność  za  konsekwencje  wynikłe  z 

nienależytego  zabezpieczenia  drogi  przed  poślizgiem  oraz  mogące  wyniknąć  z  tego  tytułu 

utrudnienia w ruchu na drodze. 

§ 6 

Ustala  się maksymalny  czas  podstawienia  sprzętu  zastępczego w  sytuacji  awarii  sprzętu wyznaczonego  do 

realizacji usługi do ..h.  

§ 7 

1. W przypadku zwłoki w wykonaniu usługi Zamawiający może: 

a)  odstąpić  od  umowy w  terminie  natychmiastowym  bez  potrzeby wyznaczania  dodatkowego  terminu  lub 

odszkodowania za niewykonanie umowy, 

b) wyznaczyć dodatkowy  termin wykonania  żądając odszkodowania  za  zwłokę  z  zagrożeniem odstąpienia od 

umowy, 

c) wystosować do Wykonawcy pisemne upomnienie w przypadku  rażącego niewywiązania  się  z umowy. Po 

dwóch bezskutecznych upomnieniach na piśmie udzielonych Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od umowy w 

trybie natychmiastowym, powiadamiając Wykonawcę pisemnie o tym fakcie. 

2. W  razie  niewykonania  usług  bądź  zwłoki w  ich wykonaniu  przyjmujący  zamówienie  będzie  ponosił 

odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego na podstawie przepisów ogólnych Kodeksu 

Cywilnego. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od  

Wykonawcy w wysokości 10% kwoty określonej w §4. 

4. Zamawiający  zapłaci Wykonawcy  kary umowne:  za odstąpienie od umowy  z przyczyn  zależnych od 

zamawiającego  w  wysokości  10%  kwoty  zabezpieczonej  w  budżecie,  określonej  w    §4.  Strony 

zastrzegają  sobie  prawo  do  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych,  o  ile  wartość  faktycznie 

poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

5. Wykonawca nie może  zbywać na  rzecz osób  trzecich wierzytelności powstałych w wyniku  realizacji 

niniejszej umowy. 

§ 8 

Wykonawca  nie może  powierzyć wykonania  zobowiązań wynikających  z  niniejszej Umowy  innej  osobie  bez 

zgody Zamawiającego pod rygorem natychmiastowego rozwiązania niniejszej Umowy. 

§ 9 

W związku z art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający  informuje,  że zmiana postanowień w zawartej umowie może 

nastąpić w następujących przypadkach: 

1. Zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 
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2. W  przypadku  okoliczności,  których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  a  w 

szczególności: 

 wydłużenia  terminu  wykonania  zamówienia  z  uwagi  na  wystąpienie  nadzwyczajnych 

warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami 

wykonania  określonymi  w  SIWZ,  wystąpienia  innych  okoliczności  niezależnych  od 

Wykonawcy,  pod  warunkiem  wyrażenia  zgody  przez  Zamawiającego.  Termin  może  ulec 

przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności 

 z  uwagi  na  niezależne  od  stron  umowy  zmiany  dotyczące  osób  kluczowych  dla  realizacji 

umowy,  zmiana w/w osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę  i  zaakceptowana przez 

Zamawiającego. Kwalifikacje  i doświadczenie wskazanych osób muszą być co najmniej  takie 

same, jakie były wymagane w SIWZ. 

 zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 

 zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, 

 zmiany stawki podatku VAT. 

3. W przypadku gdy zajdzie konieczność zwiększenia lub zmniejszenia ilości odśnieżanych dróg. 

4. Każda zmiana wymaga formy pisemnej w postaci aneksu.  

§ 10 

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  Umową  stosuje  się  przepisy  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych 

(Dz.U. Z 2007r. Nr 223, poz. 1655  z późniejszymi  zmianami) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego, o  ile przepisy 

ustawy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

§ 11 

Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 12 

RODO 

Strony zgodnie oświadczają, że: 

a)           znają i przestrzegają wszelkie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”; 

b)           wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w artykule 13 lub artykule 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskały w związku z zawarciem i 

wykonywaniem niniejszej umowy, 

c)            przekazywane przez nie dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z 

zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy. 
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§ 13 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron i po 

odczytaniu podpisano. 

 

 

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

WYKONAWCA                                                                                  ZAMAWIAJĄCY 

 

 


