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Zał. nr 5 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
Zawarta w dniu ........................ w Suszcu pomiędzy Gminą Suszec, 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1 
NIP: 638-179-29-68, 
reprezentowaną przez : 
Pana Mariana Pawlasa - Wójta Gminy Suszec 
zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM” , 
a .................................................................................................................................................................... 
NIP: ............................ 
reprezentowanym przez: 
....................................................................................................................................................... 
zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”, 
o następującej treści: 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w dniu ................... r., w trybie 
przetargu nieograniczonego wg zasad określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwaną dalej ustawą, ZAMAWIAJĄCY powierza, a 
WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: „Zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, 
placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 
2016/2017”, zwane dalej zamówieniem lub przedmiotem umowy, w zakresie i na warunkach określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie WYKONAWCY i niniejszej umowie. 

2. Przedmiot zamówienia określony w ust. 1, obejmuje zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, 
placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 
2016/2017, w rejonie nr: …., określonym w zał. nr …… załączonym/ych do niniejszej umowy, wskazanym 
przez WYKONAWCĘ w ofercie przetargowej.  

3. Poprzez zimowe utrzymanie dróg na REJONACH OD 1 DO 10 rozumie się: 
 a) powiadomienie o prowadzeniu akcji czynnej i utrzymywanie kontaktu telefonicznego z 

koordynatorem akcji, 24 godz. /dobę, co oznacza, że:  
 - wykonawca musi być w dyspozycji sprzętowej i osobowej 24 godz. /dobę, 
 - czas reakcji na każde wezwanie zamawiającego (koordynatora) nie może być dłuższy 

niż 0,5 h od momentu wezwania, 
 - przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca oraz osoby 

wyznaczone do odśnieżania muszą być wyposażeni w środki łączności przewodowej 
(dotyczy siedziby wykonawcy i miejsc zamieszkania osób wyznaczonych 
do odśnieżania) jak i bezprzewodowej (telefon komórkowy - warunek konieczny), 
co pozwoli na stały, 24 godz./dobę kontakt z Zamawiającym; Wykonawca jest 
zobowiązany do udostępnienia tych numerów Zamawiającemu, 

  - bieżące odśnieżanie ulic, 
b) spełnienie wymagań materiałowych i jakościowych: 
 - drogi gminne i ulice należy odśnieżać obustronnie, tj. na całej szerokości jezdni, 
 - odcinki dróg proste i równe, nie zlodowaciałe (nie śliskie) nie podlegają posypywaniu 

materiałami szorstkimi, za wyjątkiem zaistnienia gołoledzi lub zbitej, śliskiej warstwy 
śniegu, 

 - podjazdy, wzniesienia, łuki, zakręty, skrzyżowania itp. podlegają posypywaniu w 
całości i z zapasem ok. 20 m przed i po w/w elementach dróg, np. 20 m przed 
skrzyżowaniem i 20m za skrzyżowaniem, chyba, że zajdzie potrzeba posypania 
odcinka drogi o większej długości (stwierdzenie takiej konieczności w gestii operatora 
po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem ze strony Zamawiającego), 

 - Zamawiający zastrzega sobie: 

 w zakresie nawierzchni z kostki betonowej - posypywanie wyłącznie 
piaskiem lub żwirem, 

 na pozostałych nawierzchniach dopuszcza się używanie dodatków w postaci 
soli; 
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 gołoledź należy usuwać przy użyciu: 
- piasku, stale - w miejscach wyżej wymienionych, lub 
- środków chemicznych w postaci stałej lub zwilżonej (soli drogowej 

typu chlorek sodu lub magnezu lub wapnia) – na żądanie 
Zamawiającego w wyznaczonych miejscach, 

- mieszaniny piasku  i  w/w środków chemicznych - na żądanie 
Zamawiającego w wyznaczonych miejscach. 

 gładź śniegową (utwardzoną, ujeżdżoną warstwę śniegu) należy usuwać 
poprzez posypywanie kruszywem naturalnym lub sztucznym o uziarnieniu 
do 4 mm, 

z zastrzeżeniem pkt. 14 SIWZ, 
 - Wykonawca zapewnia materiały do usuwania śliskości zimowej dróg zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r w sprawie rodzajów i 
warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz 
ulicach i placach (Dz. U. z 2005r. Nr 230, poz. 1960 z późn. zm.) oraz obowiązującymi 
normami: 

 dla piasku o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996, 

 dla soli drogowej, wg PN-86/C-84081/02 i norm pokrewnych, 

 dla mieszanki: skład 20-25% soli i 75-80% piasku - wg normy PN-86/C-
84081/02 piasku o uziarnieniu do 2 mm. 

 - Maź i błoto pośniegowe powstałe po chwilowym wzroście temperatury należy 
usuwać na 

   bieżąco, nie dopuszczając do jego zamarznięcia na jezdni, 
 - Wykonawca winien być gotowy do usuwania gołoledzi i szronu jeżeli temperatura 

powietrza obniżając się, spadła do + l ºC, a na nawierzchni drogi zalega warstwa 
wody lub 
mokrego śniegu bądź nawierzchnia jest wilgotna a jej temperatura jest ujemna. 
Rozpoczęcie  prac należy uzgodnić z Koordynatorem Zamawiającego, 

 - Wykonawca we własnym zakresie organizuje miejsca do składowania materiałów 
szorstkich do posypywania dróg; 

c) Wykonawca musi posiadać możliwość zorganizowania pracy całodobowo, również w dni 
wolne od pracy (soboty, niedziele i święta), 

d) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania pojazdów 
oraz postępowania zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym” i 
przepisami BHP: 

 - Za szkody powstałe z tytułu nieprawidłowego oznakowania robót lub 
nieprzestrzegania przepisów BHP odpowiedzialny jest Wykonawca, 

 - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, 
jak i podwykonawców podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 

 - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych 
wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia, 

 - Zamawiający nie bierze odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń mienia wskutek działań 
w ramach akcji zimowego utrzymania dróg, takich jak np. odpryski lakieru na 
samochodach wskutek działania piaskarki, uszkodzenia ogrodzeń i innych obiektów 
bądź elementów zabudowy wskutek działania pługów lemieszowych lub wirnikowych 
itp., a wynikające z niestarannego wykonywania usługi przez operatorów. W związku 
z powyższym w interesie Wykonawcy jest zwrócenie szczególnej uwagi operatorom 
pojazdów na zachowanie najwyższej staranności w trakcie prowadzonej akcji, 
zwłaszcza w miejscach wąskich, słabo 

   dostępnych, z małą możliwością manewru; 
e) do obowiązków wykonawcy będzie należało również cotygodniowe informowanie 

Zamawiającego o przebiegu prowadzenia akcji w postaci dostarczenia protokołu pracy 
potwierdzonego przez Koordynatora akcji. Protokół powinien zawierać: 
- datę prowadzenia prac, 
- rodzaj wykonanej pracy, 
- ilość godzin (z dokładnością do 15 minut), 
- imię i nazwisko operatora, 
- miejsce pracy, np.: 
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Data Rodzaj pracy Liczba 
godzin 

Operator Miejsce 
pracy 

Podpis 
koordynatora 

10.12.2016 odśnieżanie 2 h 
12:30 – 
14:30 

Adam 
Kowalski 

Suszec - 
Grabówki 

 

11.12.2016 posypywanie 3 h 45 m 
6:00 – 
9:45 

Krzysztof 
Nowak 

Suszec 
Stary 

 

Potwierdzony przez koordynatora akcji protokół należy złożyć w każdy poniedziałek do referatu 
Infrastruktury Technicznej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Suszec w godz. od 7.30 do 15.30. 

 
W przypadku jednoczesnej pracy kilku jednostek w różnych miejscach, Wykonawca wykazuje 
ten fakt w protokole, który będzie podstawą rozliczenia ich czasu pracy oddzielnie. 
 

4. Poprzez zimowe utrzymanie dróg w REJONIE 11, należy rozumieć: 
a)  prowadzenie zimowego utrzymania dróg zgodnie z wytycznymi określonymi  w ust. 3. 
b) prowadzenie czynności, zgodnie z przynależnym standardem dla każdej należącej do tego 

rejonu drogi, wykazanej w załączniku nr 19 a) i b) do SIWZ („wykaz dróg”), oraz zgodnie z 
zasadami odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach powiatowych, określonymi w 
załączniku nr 19 c) do SIWZ. 

 
§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 
 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 15.04.2017 r. 

2. Termin wykonania umowy może ulec wydłużeniu w przypadku wydłużenia okresu zimowego, zgodnie z 
postanowieniami określonymi w pkt. 18.2.2) SIWZ.  

3. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu akcji zimowej podejmuje Zamawiający. 
 

 
§ 3 

OBOWIĄZKI STRON 
 

1. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za sprawność techniczną pojazdów z osprzętem niezbędnych dla 
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami technicznymi określonymi dla danego typu pojazdu 
oraz zapewnia łączność telefoniczną z pojazdem w czasie trwania umowy. 

2. Numery telefonów: 
- WYKONAWCA: 
 
   …..……………... - stacjonarny nr..............................., komórkowy nr .........................  
       (IMIĘ I NAZWISKO) 
 
 
   …..……………... - stacjonarny nr..............................., komórkowy nr .........................  
       (IMIĘ I NAZWISKO) 
 
- INNE OSOBY WYZNACZONE DO ODŚNIEŻANIA: 
 
   …..……………... - stacjonarny nr..............................., komórkowy nr .........................  
       (IMIĘ I NAZWISKO) 
 
   …..……………... - stacjonarny nr..............................., komórkowy nr .........................  
       (IMIĘ I NAZWISKO) 
 
   …..……………... - stacjonarny nr..............................., komórkowy nr .........................  
       (IMIĘ I NAZWISKO) 

 

3. WYKONAWCA przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia będzie w dyspozycji sprzętowej i 
osobowej 24 godz. /dobę. 
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4. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt zastępczego sprzętu odśnieżającego, o 
parametrach nie gorszych niż wymaganych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
awarii pojazdu oraz innych przyczyn losowych. 

5. WYKONAWCA jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia na własny koszt, stwierdzonych podczas 
realizacji zamówienia wad, nieprawidłowości i usterek w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości. 

6. Dotyczy rejonów 1 – 10: Czas reakcji (rozpoczęcie odśnieżania) WYKONAWCY na każde wezwanie 
ZAMAWIAJĄCEGO (koordynatora akcji) nie może być dłuższy niż 0,5 godz. od momentu telefonicznego 
wezwania.  
Dotyczy rejonu 11: Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia czynności, zgodnie z przynależnym 
standardem dla każdej należącej do tego rejonu drogi, wykazanej w załączniku nr 19 a) i b) do SIWZ 
(„wykaz dróg”), oraz zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach 
powiatowych, określonymi w załączniku nr 19 c) do SIWZ.  

7. W przypadku zwłoki w zakresie określonym w ust. 3, 4, 5 i 6, ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do 
natychmiastowego rozwiązania umowy, z zastrzeżeniem §7. 

8. WYKONAWCA jest zobowiązany do powiadomienia o prowadzeniu akcji czynnej i utrzymywania kontaktu 
telefonicznego z koordynatorem akcji 24 godz. /dobę. 

9. Dotyczy rejonu nr 10: Zamawiający nie dopuszcza możliwości wjeżdżania ciężkim pojazdem (np. traktor) na 
chodniki. Za wszelkie uszkodzenia powstałe na chodnikach (obłamane krawędzie, doły na powierzchni 
chodnika itp.) będzie odpowiedzialny Wykonawca, tj. zobowiązuje się on do naprawy chodników na własny 
koszt. Przed rozpoczęciem odśnieżania, tj. w dniu podpisania umowy przedstawiciele stron dokonają 
oględzin chodników w terenie i na tą okoliczność zostanie sporządzony protokół przekazania. 

10. WYKONAWCA zobowiązany jest do oznakowania pojazdów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie i przepisami BHP. 

11. WYKONAWCA jest zobowiązany do zawarcia lub posiadania aktualnej umowy ubezpieczenia lub innego 
dokumentu (polisy) potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za 
szkody wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej tj.: ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej (obejmujące usługi związane z przedmiotem 
zamówienia), o minimalnej wartości dla każdego rejonu jak wskazano poniżej; Wykonawca jest 
zobowiązany do posiadania w/w umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji zamówienia. W 
przypadku gdy termin ważności przedłożonej umowy ubezpieczenia będzie upływał w trakcie realizacji 
zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wydłużenia terminu obowiązywania posiadanej umowy 
ubezpieczenia lub do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia na każdy rejon o wartości nie mniejszej niż 
wskazano poniżej. W trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 
jest przedłożyć kopię aktualnej umowy ubezpieczenia (lub polisy). Polisy należy przedłożyć w  wysokości: 

a) na rejon 1: ……. 20.000,00 zł 
b) na rejon 2: ……. 20.000,00 zł 
c) na rejon 3: ……. 20.000,00 zł 
d) na rejon 4: ……. 20.000,00 zł 
e) na rejon 5: ……. 20.000,00 zł 
f) na rejon 6: ……. 20.000,00 zł 
g) na rejon 7: ……. 20.000,00 zł 
h) na rejon 8: ……. 20.000,00 zł 
i) na rejon 9: ……. 30.000,00 zł 
j) na rejon 10: ……40.000,00 zł 
k) na rejon 11: ..… 50.000,00 zł 

12. WYKONAWCA jest zobowiązany przy wykonywaniu zamówienia stosować przepisy prawa w zakresie 
przedmiotu zamówienia, w tym BHP i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w 
sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz 
ulicach i placach (Dz.U. z 2005 r., nr 230, poz. 1960). 

13. Wszystkie pojazdy używane przez WYKONAWCĘ  w trakcie realizacji umowy muszą posiadać ważne 
badania techniczne, być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu drogowego, zgodnie z przepisami prawa 
określonymi w tym zakresie. 

14. Zamawiający, jak i działający w jego imieniu koordynator akcji zima wskazany w §4, ma prawo do kontroli 
używanych w trakcie odśnieżania przez wykonawcę narzędzi i urządzeń, w celu sprawdzenia, czy 
wykonawca posługuje się sprzętem o parametrach wymaganych w postępowaniu i wskazanych w ofercie 
danego wykonawcy.  W przypadku stwierdzenia, że wykonawca używa niezgodnych z wymaganiami 
określonymi w SIWZ narzędzi i urządzeń, niezgodność zostanie wskazana w protokole o którym mowa w §6 
ust. 5, a Zamawiający ma prawo do zastosowania kary wskazanej w §7 ust. 1  lit. c) umowy.  
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§ 4 
PRZEDSTAWICIELE STRON  

 
1. Strony ustalają pełnomocników uprawnionych do bieżących konsultacji i uzgodnień w trakcie realizacji 

umowy: 
a) ze strony ZAMAWIAJACEGO: ………………, nr telefonu: …… – koordynator akcji,  nr telefonu 

………………………., 
 
b) ze strony WYKONAWCY:        ………………., nr telefonu:  ..… . 

2. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówienia strony zobowiązują się działać 
niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów. 

3. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do wzywania do bezzwłocznego stawienia się do pracy i 
odwoływania z akcji, wydawania poleceń , instrukcji, prowadzenia bieżącej kontroli przebiegu prac w 
zakresie zimowego utrzymania, udzielania określonych zaleceń i wskazówek Wykonawcy. Porozumiewanie 
się pomiędzy stronami będzie następować w drodze telefonicznej.  

4. Kontrola będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez ocenę stanu przejezdności dróg oraz ocenę śliskości 
ich nawierzchni. 
 

§ 5 
PODWYKONAWCY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi, poza następującymi 

częściami, które wykona za pomocą podwykonawcy:  
a) wykonanie……………………..… firma o nazwie:……………………............. 
 z siedzibą w ……………………..  reprezentowana przez:……………………., 
b) wykonanie……………………..… firma o nazwie:……………………............,  
 z siedzibą w ……………………..  reprezentowana przez:……………………., 
itd. 

2. Za działanie lub zaniechanie podwykonawcy/ów WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność jak za swoje 
własne. 

3. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy/ów, to o tyle o 
ile zapłaci podwykonawcy/om, będzie mógł następnie pomniejszyć zapłatę należną WYKONAWCY. 
Podstawą do wystawienia faktury przez WYKONAWCĘ za roboty wykonane, będzie dostarczone przez 
WYKONAWCĘ oświadczenie podwykonawcy/ów potwierdzające prawidłowe rozliczenie się WYKONAWCY z 
podwykonawcą/ami i zapłatę przez wykonawcę na rzecz podwykonawcy/ów kwot im należnych. 

4. WYKONAWCA nie może powierzyć podwykonawcom realizacji innych części przedmiotu umowy niż 
określonych w ust. 1. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

  
§ 6 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy ustala się wynagrodzenie WYKONAWCY: 
Rejon/y nr: ………: 

a)  cena jednostkowa: 

akcja czynna: netto ............................. zł/godz., brutto ........................... zł/godz.,  

b) ostateczna cena brutto:  

…….. godzin x ………………. zł/godz.: ……………………. zł brutto 

(przewidywana ilość godzin na rejonie zgodnie z pkt. 14.2 SIWZ x cena jednostkowa brutto/godz. 

= cena brutto zadania) 
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2. W wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, są wliczone środki uszorstniające oraz wszelkie inne koszty 
związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, o których mowa w §1 ust. 3 i ust. 4 umowy. 

3. Określona przez zamawiającego w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu, przewidywana  ilość godzin pracy w 
akcji czynnej, stanowi założenie do realizacji przedmiotu zamówienia na wskazanym  rejonie. W trakcie 
realizacji zamówienia wielkość te może ulec zmianie, w związku z postanowieniami określonymi w ust. 4 
oraz ust. 8 niniejszego paragrafu. 

4. Wynagrodzenie ostateczne ustalone zostanie wg iloczynu stawek jednostkowych wymienionych w ust.1 
oraz ilości faktycznie świadczonych i potwierdzonych przez koordynatora usług na realizowanym rejonie. 

5. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie potwierdzony przez koordynatora akcji protokół, o którym 
mowa w §1 ust 3 lit. e), zatwierdzony przez pracownika ZAMAWIAJĄCEGO.  

6. Ustala się częściowe miesięczne fakturowanie. Miesięczne kwoty rozliczeniowe należy obliczyć w 
następujący sposób, przy zastrzeżeniu ust. 9: 
- liczba potwierdzonych, przepracowanych w akcji czynnej godzin w okresie rozliczeniowym x cena 

jednostkowa netto/godz. za akcję czynną określona w ust.1, plus należny podatek VAT. 
7. W przypadku, o którym mowa w §2 ust 2 umowy, wynagrodzenie dla WYKONAWCY będzie należne tylko za 

liczbę przepracowanych, potwierdzonych godzin w akcji czynnej, wg stawki określonej w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

8. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy i/lub zmiana przewidywanej ilości godzin akcji czynnej, z 
przyczyn określonych w §2 ust. 2 umowy i/lub na podstawie postanowień określonych w ust. 3 – 7 
niniejszego paragrafu, nastąpi w formie aneksu do umowy. Zakres obowiązków określony dla 
WYKONAWCY niniejszą umową w okresie objętym aneksem nie ulegnie zmianie. 

9. Rozliczenie za miesiąc grudzień 2016 r. będzie dokonane dwuetapowo w następujący sposób: 
a) za okres 1 – 20 grudzień 2016 r. wg opisanych wzorów, o których mowa w ust. 6, przy 

zastrzeżeniu, że faktura/rachunek wystawiona/y przez Wykonawcę za ten okres rozliczeniowy 
wpłynie do siedziby Zamawiającego do dnia 22 grudnia 2016 r. i będzie płatna/y w terminie 7 
dni od daty otrzymania faktury/rachunku. 

b) za okres 21 – 31 grudzień 2016 r. wg opisanych wzorów, o którym mowa w ust. 6, z terminem 
płatności faktury/rachunku o którym mowa w ust. 10. 

10. Podstawą wystawienia faktury/rachunku miesięcznej/go przez WYKONAWCĘ będzie protokół, o którym 
mowa w §6 ust 5 umowy. Faktura/rachunek wystawiona/y przez WYKONAWCĘ płatna/y będzie w terminie 
14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku przez ZAMAWIAJĄCEGO, w formie przelewu na rachunek: 
………………………….. . Datą zapłaty jest data obciążenia konta ZAMAWIAJĄCEGO.  

11. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż cesje praw wynikających z umowy nie mogą być zrealizowane bez jego zgody.  
 

§ 7 
KARY UMOWNE 

 
1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną  w każdym udokumentowanym przypadku 

stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania, zaniechania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
umowy, niezależnie od stopnia i rodzaju naruszenia, w wysokości 10% miesięcznego wynagrodzenia brutto 
tj. z tego miesiąca, w którym dojdzie do nienależytego wykonania umowy, w szczególności kary umowne 
będą naliczane w przypadku: 

a) realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z jej zapisami, 
b) nie zachowania wymaganych standardów przypisanych dla każdej z dróg , 
c) jeżeli wykonawca posługuje się sprzętem i używa narzędzi i urządzeń o parametrach niezgodnych 

z wymaganymi w postępowaniu i wskazanymi w ofercie wykonawcy, 
d) prowadzenia działań przy użyciu niezgodnych z warunkami zamówienia materiałów 

uszorstniających,  
e) prowadzenia działań bez wymaganej zgody Koordynatora lub niezgodnie z jego wytycznymi (np. 

drogi nie będą odśnieżane i nie zostanie usunięta śliskość w miejscach wyznaczonych), 
f) gdy czas reakcji (rozpoczęcia odśnieżania) WYKONAWCY na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO będzie 

dłuższy niż 0,5 godz. od momentu wezwania, 
g) jeżeli z WYKONAWCĄ nie będzie kontaktu telefonicznego (uniemożliwianie koordynacji działań 

związanych z realizacja zamówienia),  
h) braku dyspozycji sprzętowej i osobowej na moment wezwania do rozpoczęcia odśnieżania (brak 

gotowości), 
i) w przypadku stwierdzenia podczas kontroli, że Wykonawca lub podwykonawca nie zatrudnia na 

podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w pkt. 3.9 SIWZ, w wysokości 1.000,00 zł za 
każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie. 
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2. Kara umowna zostanie naliczona za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy wymieniony w ust. 
1 a) – i), na podstawie pisemnego zgłoszenia nienależytego wykonania umowy, wniesionego przez 
koordynatora, wskazanego w §4 ust. 1 umowy.  

3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary. 

4. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 
 

§ 8 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. W przypadku 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. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1, WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu 
z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 9 

ZMIANY W UMOWIE 
 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w 
granicach unormowania art. 144 ustawy, a zamawiający dopuszcza takie zmiany na warunkach określonych w 
pkt. 18.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 
 
 
 

§ 10 
INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi tej ustawy. 

2. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez 
właściwy dla ZAMAWIAJĄCEGO Sąd. 

 
§ 11 

LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY 
 
Umowa została sporządzona w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje ZAMAWIAJĄCY, a 
jeden WYKONAWCA, każdy na prawach oryginału. 
 

§ 12 
ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

 
Integralną częścią niniejszej umowy jest: 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

- Oferta przetargowa WYKONAWCY. 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 
 


