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Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 

 

UMOWA  

IZP.271.50.2019 

zawarta w dniu …………r. w Rybczewicach, pomiędzy: 

Gminą Rybczewice z siedzibą w Rybczewicach Drugich 119, 21-065 Rybczewice  

NIP 712-292-64-46   

reprezentowaną przez: 

Elżbieta Masicz – Wójta Gminy Rybczewice 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Józefa Smarzaka 

zwaną dalej „Zleceniodawcą” 

a 

………………………….. 

NIP ……………….  REGON ……………… 

reprezentowaną/y przez: ……………………. zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 

 

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), na podst. art. 4 pkt 8 cytowanej ustawy. 

 

§ 1 

1. Zleceniodawca  powierza, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Odśnieżanie 

dróg gminnych na terenie gminy Rybczewice w sezonie zima 2019-2020 roku - III części” 

obejmujące następujące części zamówienia:  

1) *Część I  zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Rybczewice obejmuje 

następujące rejony: Choiny, Felin, Wygnanowice, Stryjno Drugie, Stryjno Pierwsze, Kolonia- 

Stryjno”.  

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu w sezonie zimowym dla części I wynosi ok. 60 godz. 

2) *Część II  zamówienia: „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Rybczewice obejmuje 

następujące rejony: Rybczewice Pierwsze, Rybczewice Drugie, Częstoborowice, Podizdebno”.  

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu w sezonie zimowym dla części II wynosi ok. 60 godz. 

3) *Część III  zamówienia: „Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Rybczewice obejmuje 

następujące rejony: Izdebno, Izdebno-Kolonia, Zygmuntów, Pilaszkowice Drugie, Pilaszkowice 

Pierwsze, Bazar”. 

Przewidywana ilość godzin pracy sprzętu w sezonie zimowym dla części III wynosi ok. 60 godz. 

* niepotrzebne skreślić  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki materialne 

oraz sprzęt niezbędny do wykonania usługi zimowego odśnieżania dróg na terenie Gminy 

Rybczewice.  

§ 2 

1. Realizując zakres zamówienia Zleceniobiorca zobowiązany jest do: 

a) przystąpienia do prowadzenia akcji zimowej po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie, w 

przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, zagrażających 

bezpieczeństwu ruchu z powodu powstawania zatorów drogowych;  

b) samodzielnego, natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usług związanych z utrzymaniem 

przejezdności dróg w godzinach nocnych, w przypadkach zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj.: 
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intensywne opady śniegu – po zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu i uzyskaniu jego 

akceptacji;  

c) usuwania śniegu z dróg (płużenie) przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i 

długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na 

skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach,  

d) w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych w ciągu 2 godzin podjąć akcje 

odśnieżania lub posypywania na drogach gminnych po telefonicznym ustaleniu z 

przedstawicielem Zleceniodawcy zakresu i rodzaju usług do wykonania, 

e) w szczególnie trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżyć w pierwszej kolejności 

jeden pas ruchu, wykonując tzw. mijanki w zasięgu widoczności (ok. 200 – 300 m), 

f) używania sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii sprzętu Wykonawca 

zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego; 

g) wyposażenia operatora zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu dróg w telefon komórkowy 

umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za 

prowadzenie akcji zimowej; 

h) wyznaczenia osób pełniących dyżur w dni wolne od pracy i święta, odpowiedzialnych za 

przystąpienie do akcji zimowej w przypadku wystąpienia opadów śniegu;  

i) każdego dnia zgłaszanie do przedstawiciela Zamawiającego każdorazowego przeprowadzenia 

akcji zimowej związanej z odśnieżaniem; 

j) zapewnienia całodobowej łączności z Zleceniodawcy w celu przekazywania poleceń uwag oraz 

dyspozycji pod numerem telefonu:  

numer telefonu: ……………….. 

e-mail: ………………………….. 

k) stosowania wyłącznie pojazdów i maszyn drogowych zarejestrowanych oraz posiadających 

dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych i wyposażonych w ostrzegawczy sygnał 

świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 

lipca 2002 r w sprawie rejestracji    i oznakowania pojazdów (Dz. U. 2007 r. Nr 186, poz.1322 ze 

zm.  

2. Zasady postępowania w czasie wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego:  

1) Przestrzeganie przepisów:  

a) ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990  

b) ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych  (tj. Dz. U  z 2018 r. poz.2068)  

c) ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (tj.Dz. U. z 2019 r. poz. 701)  

d) ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010)  

e) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2015 r. w sprawie rodzaju i warunków 

stosowania środków jakie mogą być stosowane na drogach publicznych, ulicach i placów 

(Dz. U. Nr 230 poz. 1960)    

2) Wykonawca dostosowuje organizacje pracy w taki sposób, aby była możliwość obsługi kilku 

zleceń jednocześnie.  

§ 3 

Zastrzeżenia Zleceniodawcy:  

1) Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę na daną część zamówienia zobowiązany 

będzie przed podpisaniem umowy przedstawić deklarowany sprzęt do kontroli.  

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania usługi polegających 

na kontroli grubości pozostawienia śniegu na jezdni, szerokość odśnieżania. W przypadku 
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niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi kary 

pieniężne w wysokości określonej  w umowie.  

3) Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które mogą być konieczne 

do prawidłowej wyceny wartość usługi zimowego utrzymania dróg, dokonał wizji lokalnej tych 

dróg gminnych na których będzie ona przeprowadzona. Wyklucza się możliwość roszczeń 

Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi.  

 

§ 4 

1. Zleceniodawca ustanawia głównego koordynatora akcji zima odpowiedzialnego za bezpośrednie 

prowadzenie akcji zimowej Pana Tomasza Machula - pracownika Urzędu Gminy Rybczewice   

tel. Służbowy 81 58 44 465,  

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego potwierdzenia wykonanych prac i czasu ich 

świadczenia osobie pełniącej funkcję głównego koordynatora akcji zima.  

3. Zrealizowane etapy prac objętych umową Zleceniobiorca będzie dokumentował raportami  

z wykonania usługi, i innymi dokumentami, które będą na bieżąco potwierdzane przez sołtysów lub 

głównego koordynatora akcji zima.  

4. Zrealizowane etapy usługi Zleceniobiorca rozliczy się nie później jak następnego dnia.  

5. Przedstawiciele Zleceniodawcy będą dokonywać kontroli wykonywanych usług. O stwierdzonych 

nieprawidłowościach będą powiadamiać niezwłocznie Zleceniobiorcę w formie pisemnej.    

 

§ 5 

1. Prace objęte przedmiotem zamówienia mogą być powierzone podwykonawcom na zasadach 

określonych w zapytaniu ofertowym i niniejszej umowy. 

2. Zleceniobiorca wykona wszystkie prace koordynując je jako Główny Wykonawca, natomiast 

realizację części przedmiotu zamówienia w zakresie ………. obejmie podwykonawca –………… 

3. Za działania i zaniedbania podwykonawców, Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność jak za 

postępowanie własne. 

4. Przed wypłaceniem Zleceniobiorcy należnego wynagrodzenia po wykonaniu przedmiotu 

zamówienia zleceniobiorca musi przedstawić dowody potwierdzające zapłatę wszystkich 

zobowiązań finansowych względem podwykonawcy, a podwykonawca względem dalszego 

podwykonawcy 

§ 6 

1. Umowę zawiera się na czas określony. 

2. Zleceniobiorca wykonywać będzie usługi określone umową w czasie od dnia podpisania umowy do 

dnia 30.04.2020 roku lub do wyczerpania kwoty przewidzianej w § 7 ust. 5, w zależności co 

pierwsze nastąpi 

3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych 

realizacja usług może być przedłużona w stosunku do terminów określonych powyżej, zaś w 

przypadku braku opadów śniegu i mrozu termin może ulec skróceniu.  

4. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu usług przy zimowym utrzymaniu dróg podejmuje Wójt 

Gminy Rybczewice. 

§ 7 

1. Za wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy, o której mowa w § 1 ust.1 pkt. 1 wynagrodzenie 

ustala się następująco*:  

• Cena jednostkowa netto za 1 godzinę odśnieżania dróg  

…… zł (słownie: ………..)  Za wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy, o której mowa w 

§ 1 ust.1 pkt. 2 wynagrodzenie ustala się następująco*:  
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• Cena jednostkowa netto za 1 godzinę odśnieżania dróg  

……. zł  (słownie: …….)  

2. Za wykonanie usługi będącej przedmiotem umowy, o której mowa w § 1 ust.1 pkt. 3 wynagrodzenie 

ustala się następująco*:  

• Cena jednostkowa netto za 1 godzinę odśnieżania dróg  

……… zł  (słownie: ……..)  

 

* niepotrzebne skreślić  

 

3. Stawka Zleceniobiorcy zawiera wszystkie koszty wykonania całkowitego zakresu prac tj. robocizny, 

sprzętu, transportu i inne koszty oraz założony zysk.  

4. Wartość przedmiotu umowy, przy zakładanej liczbie objazdów wynosi ……. zł (………. ) 

5. Rzeczywista  - ostateczna wartość umowy będzie znana po zakończeniu sezonu zimowego  

i wyliczeniu faktycznej liczby objazdów.  

6. Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy należność za wykonane usługi w terminie 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

7. Podstawą wystawienia faktury przez Zleceniobiorcę, będzie raport miesięczny z wykonania usługi 

potwierdzony podpisem osoby nadzorującej akcję zima w Urzędzie Gminy Rybczewice . 

8. Wynagrodzenie za wykonaną usługę płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

Zleceniobiorcy podany na fakturze.  

§ 8 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić Zleceniodawcy karę umowną  

w wysokości 250,00 zł brutto; słownie: dwieście pięćdziesiąt zł 00/100. 

b) za nie wykonanie zleconych usług w terminach o których mowa § 2  ust 1 lit d, umowy w 

wysokości 10,00 zł brutto za każdą godzinę opóźnienia. 

c) za naruszenie obowiązku przewidzianego w § 2 ust 1 lit j, umowy w wysokości 10,00 zł brutto  

za każdą rozpoczętą godzinę braku łączności. 

d) za każdą nieprawidłowość przy wykonywaniu prac wyszczególnionych w raporcie na podstawie 

ustaleń telefonicznych w wysokości 10,00 zł brutto za każdą ujawnioną nieprawidłowość,  

2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność 

ponosi Zleceniodawca, Zleceniodawca  zobowiązany jest zapłacić Zleceniobiorcy karę umowną 

w wysokości 250,00 zł brutto; słownie: dwieście pięćdziesiąt zł 00/100. 

3. Zleceniodawca ma prawo, w przypadku gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych, do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 9 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny sprzętu skierowanego do pracy a 

także za jego właściwe oznakowanie. 

2. Zleceniobiorca oświadcza że na okres realizacji zamówienia zawarł odpowiednie umowy 

ubezpieczeniowe w tym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzoną usługą odśnieżania 

dróg oraz szkód wynikających z niewłaściwego stanu dróg.  
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3. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zleceniodawcy i osób trzecich za szkody 

powstałe na skutek nienależytego wykonania bądź niewykonania przedmiotu umowy. Zawarcie 

niniejszej umowy oznacza przejecie odpowiedzialności przez Zleceniobiorcę na zasadach 

określonych w art. 429 Kodeksu Cywilnego.  

§ 10 

Przedłużający się brak skuteczności w należytym wykonywaniu usług, o których mowa w niniejszej 

umowie spowodowany:  

− przeznaczeniem mniejszej liczby sprzętu w stosunku do zamówionej,  

− nieefektywnym wykorzystaniem jego czasu pracy, 

− wykonywaniem (w tym samym czasie) usług sprzętem przeznaczonym dla Zleceniodawcy – na 

innych drogach/placach nie będących w zarządzie Zleceniodawcy, 

− stwierdzeniu  zwłoki zleceniobiorcy (3 dni) w wykonaniu całości lub części prac bądź zwłoki w 

usunięciu wad w pracach, przekraczających 3 dni, termin wskazany na ich usuniecie,  

 

może być podstawą do rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zleceniobiorcy w terminie 14 dni od daty komisyjnego potwierdzenia nieprawidłowości. 

 

§ 11 

Strony umowy zgodnie ustalają, że w przypadku nie rozpoczęcia zgodnie z umową wykonania prac lub 

ich wykonania w sposób niezgodny z umową  w całości lub części Zleceniodawca będzie miał prawo 

powierzenia wykonania zastępczego prac w ramach odrębnej umowy bez dodatkowych wezwań 

Zleceniobiorcy, który pokryje w całości koszty tego wykonania w terminie 5 dni od daty otrzymania 

wezwania do zapłaty na podstawie wystawionej faktury.  

 

§ 12 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której 

dokonano wyboru Zleceniodawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są 

korzystne dla Zleceniodawcy. 

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

nieważności.   

3. Zmiana umowy jest dopuszczalna w niżej wymienionym zakresie:  

a) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku wystąpienia jednej  

z następujących okoliczności: 

- zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których 

Zleceniodawca nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  

c) przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli czas trwania okresu zimowego będzie dłuższy 

niż zakładano do realizacji umowy, 

d) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną  umowy, (np. zmiana 

numeru rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych), 

e) danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru rachunku 

Zleceniobiorcy w przypadku ich zmiany.  

4. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

- zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną 

na piśmie, pod rygorem nieważności, 
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- strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności, 

- wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie 

 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  

§ 14 

Spory, które wynikają z niniejszej umowy, rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.  

 

§ 15 

Zleceniobiorca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bez 

pisemnej zgody Zleceniodawcy.  

 

§ 16 

W razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcie umowy, Zleceniodawca może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim 

przypadku Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 

umowy 

§ 17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

ZLECENIODAWCA:                                                                 ZLECENIOBIORCA: 

 

 

 

 

 

 


