
Załącznik nr 5 

do Specyfikacji Istotnych 

 Warunków Zamówienia 

 

UMOWA (wzór)  
 

zawarta w dniu .......................... w Kolbudach,  

pomiędzy „Gminnym Zakładem Usług Komunalnych Kolbudy” Sp. z o.o.,  

z siedzibą 83-050 Kolbudy, ul. Przemysłowa 4,  

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w 

Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000708898, NIP 

604-019-12-51,  

reprezentowanym przez: 

Pan Krzysztof Hypki – Prezes Zarządu,  

zwanego dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

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

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

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

 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trakcie postępowania 

przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi zimowego utrzymania chodników, ciągów 

pieszo-rowerowych oraz innych terenów na obszarze Gminy Kolbudy, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

2. Zamawiający zobowiązuje się na warunkach określonych w niniejszej umowie do odebrania 

przedmiotu zamówienia i zapłaty wynagrodzenia. 

3. Szczegółowy zakres usług objętych niniejszą umową określają:  

1) SIWZ  

2) Oferta Wykonawcy złożona w przetargu. 

 

§ 2  

Termin realizacji 

1. Wykonawca przygotuje sprzęt przewidziany do prawidłowego wykonania usług objętych umową, 

spełniający wymogi określone w SIWZ,  oraz będzie pozostawał w stałej gotowości technicznej 

do świadczenia usług objętych niniejszą umową, począwszy od dnia ………………….. 

2. Rozpoczęcie wykonywania prac objętych umową powinno nastąpić każdorazowo o godzinie 

zapewniającej bieżące utrzymanie w stanie przejezdności (przechodu) wszystkich chodników, 

ciągów pieszo-rowerowych i terenów innych przewidzianych do zimowego utrzymania.  

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy, ustalane będzie na podstawie cen 

jednostkowych poszczególnych usług, wskazanych w ofercie Wykonawcy: 

1) cena za odśnieżanie z jednoczesnym posypaniem materiałem do usuwania śliskości zimowej 

100 m² chodników (w tym ciągów pieszo-rowerowych) i terenów innych: netto: 

………………., brutto: ……………… zł  



2) cena za odśnieżanie 100 m² chodników (w tym ciągów pieszo-rowerowych) i terenów innych 

netto: ………………., brutto: ……………… zł  

3) cena za posypanie materiałem do usuwania śliskości zimowej 100 m² chodników (w tym 

ciągów pieszo-rowerowych) i terenów innych:  netto: ………………., brutto: …………… zł  

4) cena za odśnieżanie 100 m² przystanków autobusowych i odcinków schodowych chodników 

netto: ………………., brutto: ……………… zł  

5) cena za posypanie 100 m² przystanków autobusowych i odcinków schodowych chodników 

materiałem do usuwania śliskości zimowej: netto: ………………., brutto: ……………… zł  

6) cena za odśnieżanie z jednoczesnym posypaniem materiałem do usuwania śliskości zimowej 

10 km dróg: netto: ………………., brutto: ……………… zł  

7) cena za odśnieżanie 10 km dróg: netto: ………………., brutto: ……………… zł  

8) cena za posypanie materiałem do usuwania śliskości zimowej 10 km dróg: netto: 

………………., brutto: ……………… zł. 

 

§ 4 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy, będzie wypłacane w okresach 

comiesięcznych. 

2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie ustalana na podstawie faktycznie wykonanych 

prac, potwierdzonych złożonymi raportami dobowymi oraz na podstawie cen jednostkowych 

usług, wskazanych w § 3.  

3. Wypłata wynagrodzenia będzie następowała na podstawie faktur miesięcznych, wystawianych z 

dołu, do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługi zostały wykonane. 

4. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane usługi, będzie zbiorcze zestawienie wykonanych 

prac na terenie poszczególnych sołectw (dołączone do faktury), sporządzone przez Wykonawcę, 

na podstawie raportów dobowych (określonych w § 6, ust. 1 pkt. 6 niniejszej umowy). 

5. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, w terminie do 14 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze. 

6. W przypadku płatności za grudzień, dopuszczalne będzie, na wniosek Zamawiającego, 

wcześniejsze wstawienie faktury, niż wskazane w ust. 3 i zapłata wynagrodzenia w miesiącu 

grudniu.  

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP .......-.......-.........-......... 

 

§ 5  

Obowiązki Zamawiającego  

1. Zamawiający zobowiązuje się do koordynowania realizacji usługi objętej umową, w tym przede 

wszystkim poprzez delegowanie do realizacji zadań w zakresie zimowego utrzymania.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Wykonawcą i przekazywania wszelkich, 

będących w jego posiadaniu, informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zagwarantowania materiału do usuwania śliskości zimowej dla 

wszystkich pojazdów Wykonawcy. 

4. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności wykonania usług wchodzących w zakres 

niniejszej umowy, w przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie, nie powziął 

informacji o potrzebie ich wykonania. 

 

§ 6  

Obowiązki Wykonawcy  

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:  

1) Zrealizowanie umowy zgodnie z jej treścią oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

i normami. 

2) Utrzymywanie stałej gotowości technicznej w czasie trwania umowy i świadczenia usług 

całodobowo we wszystkie dni kalendarzowe.  

3) Używanie do realizacji zamówienia pojazdów wskazanych w ofercie Wykonawcy, lub w razie 

ich awarii lub niedostępności, pojazdów o nie niższych parametrach technicznych niż 



wskazane w ofercie i nie starszych niż wskazane w ofercie.  

4) Wykonanie oznakowania ostrzegawczego pojazdów używanych do zimowego utrzymania 

dróg, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

5) Informowania Zamawiającego o stwierdzonych utrudnieniach, wypadkach i innych ważnych 

wydarzeniach występujących na odśnieżanych drogach. 

6) Sporządzanie pisemnych raportów dobowych z wykonanych prac i dostarczanie ich do 

Zamawiającego, najpóźniej do godziny 10.00 następnego dnia roboczego po wykonaniu prac. 

Raport powinien być sporządzony na druku wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego, 

7) Nieodpłatne poprawienie wadliwie wykonanych prac oraz nieodpłatna naprawa wszelkich 

szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją zamówienia – w terminach 

wyznaczonych przez Zamawiającego. 

8) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad i usterek, Zamawiający po bezskutecznym 

upływie wyznaczonego terminu, zleci usunięcie wad i usterek, osobie trzeciej, a kosztami 

obciąży Wykonawcę. 

2. Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za skutki 

niewykonania lub wadliwego wykonania usług będących przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§ 7 

Odstąpienie od umowy 

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, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy może nastąpić w przypadku niedotrzymywania 

terminów i jakości usług, realizacji przedmiotu zamówienia w sposób inny od opisanego w 

umowie i SIWZ, stwarzania stanu zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, a także zatrudniania 

osób z naruszeniem obowiązujących przepisów Kodeksu pracy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym z winy 

Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca trzykrotnie nie przystąpi do wykonywania prac 

będących przedmiotem umowy, mimo tego, że warunki pogodowe wymagają podjęcia prac, bądź 

też mimo telefonicznego wezwania Wykonawcy przez któregokolwiek z sołtysów lub pracownika 

Zamawiającego. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od daty stwierdzenia podstawy do 

odstąpienia od umowy.  

 

§ 8 

Kary umowne  

1. Za odstąpienie od niniejszej umowy przez jedną z jej stron, winny odstąpienia zapłaci drugiej 

stronie karę umowną w wysokości 100.000,00 zł. Kara nie ma zastosowania w przypadku 

określonym w § 7 pkt. 1 niniejszej umowy. 

2. Za każdą godzinę opóźnienia w przystąpieniu do odśnieżania, posypywania bądź też usuwania 

śliskości zimowej, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500 zł. 

3. Za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 500 zł, za każdą godzinę zwłoki liczoną od upływu wyznaczonego czasu na 

usunięcie wad. 

4. Z tytułu niewłaściwego wykonywania niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony przypadek, po uprzednim bezskutecznym 

wezwaniu Wykonawcy do usunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie. 

5. Jeśli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez stronę szkody, strona ta może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

 

 



§ 9 

Spory  

Wszystkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

Załączniki 

Wszelkie zapisy załączników do umowy są jednocześnie pełnoprawnymi zapisami umowy. Integralną 

część niniejszej umowy stanowią dokumenty: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

2. Oferta Wykonawcy na wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

§ 11  

Postanowienia końcowe  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Kodeksu 

Cywilnego, oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.  

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron, pod rygorem 

nieważności.  

1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze 

Stron. 

 

                        ZAMAWIAJĄCY:                                                                   WYKONAWCA:         

 
 


