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Załącznik nr 9 do SIWZ  

WZÓR UMOWY  

 

 

 

UMOWA nr ______________ 

 

w dniu ________ 2016r. w Oleśnicy,  

pomiędzy Gminą Oleśnica NIP: 911 17 77 943  REGON: 931934791, reprezentowaną przez: 

Pana Marcina Kasinę -  Wójta Gminy Oleśnica   

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Oleśnica, Pani Moniki Warszawskiej  

W dalszej części umowy zwaną „Zamawiającym” 

a  

_______________________________________________________________________________ 

NIP: _______________________  REGON: _____________________________ reprezentowaną przez: 

 

1. __________________________ 

2. __________________________ 

W dalszej części umowy zwaną „Wykonawcą”,  

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

I. Przedmiot umowy 

§ 1 

1. W wyniku wyboru oferty w przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w 

oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz.U.2015.2164 t.j.) postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP. 

271.1.11.2016 Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach 

określonych w niniejszej umowie zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy 

Oleśnica w sezonie 2016/2017” w zakresie zadania nr __nazwa zadania:______________ 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy określonego w ust. 1 na każde 

telefoniczne wezwanie ze strony Zamawiającego (podyktowane aktualnym  

zapotrzebowaniem Zamawiającego), według ______ standardu zimowego utrzymaniu dróg. 

3. Decyzja o rozpoczęciu zimowego utrzymania dróg zostanie przekazana Wykonawcy przez 

Zamawiającego telefonicznie (lub SMS). Czas reakcji wykonania prac określonych w ust. 1 

wynosi 1 godzinę od zgłoszenia Zamawiającego.  

4. Świadczenie usługi polegać będzie na:  

1) odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości nawierzchni dróg wg standardów zimowego  

utrzymania dróg  ustalonego przez Zamawiającego; 

2) utrzymania  w gotowości pojazdu/ sprzętu wraz z obsługą gwarantujące bezawaryjne  

wykonywanie prac z należytą starannością  i  jakością ; 

3) informowania Zamawiającego o : 

a) aktualnym, stanie przejezdności dróg; 

b) czasie  rozpoczęcia i zakończenia wykonywania  usługi na poszczególnych odcinkach 

dróg; 

c) zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi i innych zdarzeniach 

występujących na drodze mających wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy. 
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§ 2 

 

1. Strony ustalają termin realizacji umowy : od dnia zawarcia umowy do  15 kwietnia 2017 r.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o 

okolicznościach  mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania prac 

określonych w § 1. 

§ 3 

1. Za wykonanie usług, będących przedmiotem niniejszej umowy oraz wszelkie materiały 

niezbędne  do wykonania przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie (cena 

jednostkowa): 

Za zadanie nr:________ kwota brutto: __________zł za 1 przejazd / 1 km/ 1 godzinę (słownie 

złotych: _________) 

łączne wynagrodzenie brutto w wysokości __________ zł(słownie złotych: _______________), 

Netto _________________ zł, plus podatek VAT ______% w kwocie _________________ zł,  

2. Cena  została ustalona na okres trwania umowy i nie  podlega  zmianom. 

3. Wartość przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć kwoty  brutto  _________________ zł 

słownie złotych: __________  

4. Maksymalna ilość przejazdów/ km/ godzin _______ . 

5. Strony ustalają, że wynagrodzenie będzie wyliczane wg sumy iloczynów faktycznie 

wykonanych usług, tj. ilości przejazdów / kilometrów / godzin i cen jednostkowych opisanych 

w ust. 1, potwierdzonych przez Zamawiającego 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

7.       a) niewypłacania wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie w  przypadku nie 

wystąpienia prac podanych w § 1. 

8.       b) zmniejszenia maksymalnej ilości przedmiotu zamówienia  określonego  w § 1. 

9. Faktury należy wystawiać na: Gmina Oleśnica 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24  NIP: 911-17-

77-943 . 

10. Cesja wierzytelności  wynikająca z umowy nie może nastąpić bez zgody Zamawiającego. 

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości wystawiania faktur częściowych.  

12. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zadania Podwykonawcy(ów) 

podstawę do zapłaty całości faktury za usługi, w których wykonaniu uczestniczyli 

podwykonawcy dodatkowo będą stanowić dokumenty: 

1) kopia faktury wystawionej dla Wykonawcy przez Podwykonawcę(ów) za wykonane przez 

niego usługi łącznie z kopią przelewu bankowego, potwierdzoną przez Wykonawcę za 

zgodność z oryginałem, 

2) oświadczenie Podwykonawcy(ów) o otrzymaniu od Wykonawcy wynagrodzenia za 

wykonane elementy usług. 

13. Zamawiający dopuszcza również możliwość zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy(ów) 

z należności wynikających z faktury Wykonawcy za usługi w których wykonaniu uczestniczyli 

Podwykonawcy bezpośrednio na rzecz tychże podwykonawców, po przedłożeniu: 

1) kopii faktury wystawionej przez Podwykonawcę dla Wykonawcy, 

2) faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją zapłaty dla Podwykonawcy. 

14. W przypadku określonym w ust. 13  Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz 

Podwykonawców w terminach płatności faktur wystawionych przez Wykonawcę na 

Zamawiającego i w kwotach wskazanych przez Wykonawcę w jego pisemnej dyspozycji z 

potrąceniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
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§ 4 

1. [Wykonawca będzie wykonywał usługę objętą zamówieniem osobiście, bez udziału 

podwykonawców]* 

      [ Następujące elementy usługi Wykonawca przy udziale podwykonawców]* 

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

................ 

/nazwa i adres podwykonawców i zakres zleconych prac/ 

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

................ 

2. Wykonawca w ciągu 7 dni od zawarcia umów z podwykonawcami, przedłoży 

Zamawiającemu po 1 egz. Umowy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.. 

3. W umowie zawartej z podwykonawcą, termin płatności za wykonane usługi ustalony zostanie 

w taki sposób, żeby termin płatności podwykonawcy przypadał wcześniej niż termin płatności 

Wykonawcy od Zamawiającego. Jako jednej z podstaw do uregulowania zapłaty za fakturę 

wystawioną przez Wykonawcę Zamawiający będzie żądał pisemnego oświadczenia 

podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu zrealizowanych 

przez podwykonawcę zakresu usług wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający rozlicza się tylko z Wykonawcą, rozliczenie z podwykonawcami jest 

obowiązkiem Wykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy to o tyle ile 

zapłaci podwykonawcy pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców, którym powierzył 

wykonywanie elementów zadania objętego niniejszą umową, jak za działania własne. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość każdorazowego wstrzymania płatności w przypadku 

stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu zamówienia. 

* niepotrzebne skreślić (w przypadku wykonywania usługi bez udziału podwykonawców ust. 2 

do 7 zostanie usunięty 

 

§5  

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami; 

2) wykonania przedmiotu umowy na własny koszt i ryzyko; 

3) prawidłowego wykonywania usługi w pasie drogowym; 

4) złożenia faktury w dniach  do 25 dnia każdego miesiąca, za usługi wykonane w miesiącu 

poprzednim. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody, wypadki i kolizje drogowe i inne 

zdarzenia spowodowane zaniechaniem robót lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego 

z obowiązującymi przepisami wykonywania robót przy ZUD. Za bezpieczeństwo ruchu w 

obrębie odcinków dróg, na których jest prowadzone zimowe utrzymanie od chwili ich 

rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca.  

 

§6  

1. Wynagrodzenie  za dany miesiąc zostanie zapłacone przez Zamawiającego na konto 

Wykonawcy w ciągu _____ dni od daty przedłożenia faktury  przez Wykonawcę wystawionej 

na Gmina Oleśnica, ul. 11-Listopada 24, 56-400 Oleśnica NIP: 911-17-77-943. 

2. Rozliczenie faktur za Wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało raz w miesiącu nie 

później niż do  25 dnia każdego następnego miesiąca. 
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§7  

Czas na usunięcie zgłoszonych nieprawidłowości wyniesie maksymalnie do 2 godzin od ich 

zgłoszenia, chyba że z przyczyn technicznych ich usunięcie w podanym terminie będzie niemożliwe. 

Wówczas Zamawiający i Wykonawca ustalą ostateczny możliwy ze względu na uwarunkowania 

techniczne, termin usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości. 

§8  

1. Do kontaktów z przedstawicielami stron Zamawiający wyznacza przedstawiciela - Pana Pawła 

Łobacza - Kierownika Referatu Budownictwa i Infrastruktury tel. …..............   oraz Pana 

Wojciecha Drapałę – inspektora ds. inwestycji infrastrukturalnych i melioracji  tel. ….................. 

2. Koordynatorem zadania  z ramienia Wykonawcy będzie Pan  …........................... tel: 

…........................ 

 

§ 9  

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy  Zamawiający nie 

wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności mimo upływu dodatkowego miesięcznego 

terminu od upływu terminu zapłaty faktur VAT. 

2. W przypadku wykonania prac określonych w  § 1 w sposób sprzeczny z umową polegających 

na: 

1)  trzykrotnym nie zrealizowaniu przez Wykonawcę prac zleconych przez Zamawiającego; 

2) trzykrotnym nienależytym zrealizowaniu prac zleconych przez Zamawiającego;  

3) trzykrotnym nieterminowym usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego 

nieprawidłowości;  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez dodatkowego wezwania, z 

winy Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od  umowy powinno  nastąpić na  piśmie pod  rygorem  nieważności  i  powinno 

zawierać uzasadnienie. 

 

§10  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie  lub odmowę w wykonaniu 

prac zgłoszonych przez Zamawiającego,  określonych w § 1 w wysokości: 

1) 50 zł , za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, 

2) 150 zł, za  odmowę wykonania przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień;   

2. Strona, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy zobowiązana jest do zapłaty 

na rzecz drugiej    strony    kary    umownej    w    wysokości    20%    wartości    umowy    

brutto,    określonego w § 3 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić  odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa kary umowne, do wysokości poniesionej szkody. 

4. Wykonawca   upoważnia  Zamawiającego  do potrącenia należnych kar z przysługującego  mu 

wynagrodzenia. 

5. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.                 

 

§ 11 

1. W przypadku, gdy w toku wykonywania umowy zajdzie konieczność wykonania prac 

dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym (określonym w § 1 umowy), których 

wartość nie przekroczy łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego 

prawidłowego wykonania,  a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 

niemożliwej wcześniej do przewidzenia, to  Zamawiający   udzieli  Wykonawcy  dodatkowego 
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zamówienia. 

2. Wykonawca   zobowiązany będzie wykonać te prace na dodatkowe zamówienie  udzielone w 

trybie z wolnej ręki. 

§ 12 

1. 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.  

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym 

zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy są możliwe jedynie zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.) i są one możliwe w 

zakresie:  

1) zmiany ceny w przypadku zmiany stawki podatku VAT na skutek zmiany przepisów 

powszechnie obowiązujących poprzez dostosowanie stawki VAT do zmian zgodnych ze 

zmienionymi uregulowaniami prawnymi.  

2)  zmiany wartości netto ceny w zakresie procentowym wartości ceny netto wskazanej przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego na podstawie art. 2 art. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, o wysokość zmiany wynagrodzenia minimalnego; po 

przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego i szczegółowego sposobu wyliczenia 

proponowanej zmiany ceny wraz z uzasadnieniem i wykazaniu, że zmiana ustawowego 

wynagrodzenia minimalnego ma wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka 

może być wprowadzona po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian opisanych w 

zdaniu pierwszym;  

3) zmiany w wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie procentowym wartości ceny 

netto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym w przypadku ustawowej 

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub w wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne o procent 

wzrostu ich wartości; po przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnego i szczegółowego 

sposobu wyliczenia proponowanej zmiany ceny wraz z uzasadnieniem i wykazaniu, że 

zmiana tych zasad ma wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Zmiana taka może być 

wprowadzona po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia zmian opisanych w zdaniu 

pierwszym;  

4) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, 

spowodowanego wystąpieniem siły wyższej to jest wyjątkowego wydarzenia lub 

okoliczności, na którą Strona nie ma wpływu, w tym w szczególności spowodowaną przez:  

a)  opóźnienie spowodowane przez organy administracji publicznej,  

b)  akty terroryzmu,  

c)  zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż 

personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy,  

d)  amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub 

skażenie radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być uznane za 

spowodowane przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych, materiałów 

radioaktywnych lub promieniowania przez Wykonawcę oraz  
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e)  katastrofy żywiołowe, m.in. takie jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub 

długotrwałe ulewy, obfite opady śniegu.  

5) zmiany w realizacji umowy spowodowane zmianą regulacji prawnych.  

6) inne zmiany wynikające z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 144 ust.1 

pkt 2, ust.1 pkt 3, ust.1 pkt 4 lit b i c, z zachowaniem warunków opisanych w uregulowaniu 

art. 144 ustawy. 

5. Wprowadzenie zmian może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy z 

określeniem warunków dokonania zmiany z uwzględnieniem:  

1) opisu i uzasadnieniem zmiany,  

2) kosztów zmian  

3) sposobu jej obliczenia  oraz  

4) wpływu zmiany na wysokość wynagrodzenia  

5) czas  wykonywania zmiany 

6) wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

6. 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. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

§ 13 

 Integralną częścią niniejszej umowy są: 

       1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami, 

       2) Oferta  Wykonawcy . 

 

§ 14 

1. Integralną częścią niniejszej umowy stanowią: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2) oferta wykonawcy 

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

29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164  t.j.) oraz przepisy Kodeks 

Cywilnego. 

3. Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony będą starały 

się rozstrzygnąć w drodze mediacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane 

zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

  

Zamawiający:         Wykonawca: 

http://sip.lex.pl/#/akt/17074707

