
  

 

                         
 Załącznik nr 2 

 

 

WZÓR UMOWY. PROSZĘ NIE WYPEŁNIAĆ I NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY 

 

UMOWA nr ……………..  

 
zawarta w Iwoniczu-Zdroju  w dniu …..……. 2018 r. pomiędzy  Gminą Iwonicz-Zdrój, zwaną  

dalej w tekście niniejszej umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

 

1.  Pana Witolda Kocaja  -  Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 

 

przy kontrasygnacie  

 

2.  Pana Janusza Turka  - Skarbnika Gminy  

a 

………………………………………………………………………………………………………..
………………………….…………………..,posiadającą REGON……………………….……..,   
NIP…………………, reprezentowaną   przez:    
 
1. ……………………………………………. 
 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą” i uprawnionym do wykonywania usługi  objętej niniejszą 

umową. 

  

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia 

Nr 134.O.2014 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 31 grudnia 2014 r. i dotyczącego 

udzielania zamówień do 30 tys. euro w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, strony zawarły 

umowę o następującej treści: 

 
 

„Świadczenie usług odśnieżania dróg gminnych sprzętem wykonawcy w sezonie 

zimowym 2018 r. w Gminie Iwonicz-Zdrój” 

W części……………. 
 

 

§ 1. 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę związaną z odśnieżaniem dróg 

gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w miejscowości ……………………… Zamówienie 

należy wykonać zgodnie z zapytaniem ofertowym i załącznikami do niego.    

 

§ 2. 

Do świadczenia ww. usług Wykonawca stawia do dyspozycji następujący sprzęt:  

……………………………z pługiem …………………… 

 

§ 3. 

1. Czas trwania przedmiotu umowy ustala się:  

Od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018 r. i do wyczerpania limitu godzin z formularza 

ofertowego w zależności co nastąpi wcześniej. 



  

 

2. Po podpisaniu umowy zostanie Wykonawcy przekazane urządzenie do rejestracji sygnału GPS  

(dalej w umowie GPS)  na okres wykonywania zamówienia. 

 

§ 4. 

Wykonawca zobowiązuje się do tego, że: 

1)  rozpocznie odśnieżanie nie później niż w ciągi 1 godziny od chwili otrzymania powiadomienia 

od upoważnionego przedstawiciela Urzędu Gminy. W przypadku ciągłych opadów śniegu 

zapewni odśnieżanie dróg bez powiadomienia przedstawiciela Urzędu Gminy. W przypadku 

intensywnych opadów śniegu zapewni odpowiednią ilość jednostek sprzętowych do 

zapewnienia przejezdności dróg na swój koszt. W przypadku awarii nośnika lub uszkodzenia 

sprzętu zapewni jego podmianę. 

2) zapewni całodobowo możliwość kontaktu telefonicznego – nr telefonu – …………………… . 

3) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa, oraz oznakować pojazd  

zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002  r.  w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 

zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 305 ze zm.). Osoba świadcząca 

usługę, musi posiadać wymagane prawem kwalifikacje do prowadzenia pojazdów oraz 

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

4) pokryje wszelkie szkody spowodowane świadczeniem niniejszej usługi w stosunku do osób 

trzecich jak i Zamawiajacego.  

5) będzie dbał o powierzony  GPS. 

6) zamontuje w pojeździe służącym do świadczenia usługi powierzony sprzęt GPS. 

7) pokryje koszty naprawy lub zakupu nowego urządzenia GPS jeśli doprowadzi do jego   

zniszczenia lub uszkodzenia z Jego winy.  

8) zwróci po zakończeniu umowy urządzenie GPS.    

 

§ 5. 

1. Ilość usług będących przedmiotem umowy będzie uzależniona od częstotliwości występowania 

opadów śniegu wymagających użycia sprzętu do odśnieżania. 

2. Zakres robót i czas ich rozpoczęcia będzie określał przedstawiciel Urzędu Gminy 

Pan/i…………………….lub inna osoba upoważniona przez Zamawiającego. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części  usług podwykonawcom 

pod warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  

2. Wykonawca obowiązany jest zwrócić się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 

zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz  

z wnioskiem Wykonawca obowiązany jest przedstawić stosowną umowę lub jej projekt. 

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 

dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

3. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub 

zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy  

z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, 

że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.  

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług podwykonawcy, Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  

z podwykonawcą.  



  

 

7. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona  

w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się 

z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie 

art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez 

Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie usług fakturowanych, 

Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.  

8. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej 

Wykonawcy.  

9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy.  

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

§ 7. 

1. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie usług: 

- Sprzętem wymienionym w § 2 wynosi brutto ………….zł za jedną godzinę odśnieżania 

(słownie: …………………………… złotych brutto), 

2. Za całość zamówienia dla części ……………. strony ustanawiają maksymalną kwotę  na 

podstawie oferty Wykonawcy w kwocie brutto ………………………  

3.  Ostateczne wynagrodzenie będzie uzależnione od występujących zjawisk atmosferycznych ale 

nie może być wyższe niż kwota wskazana w ust. 2 niniejszego paragrafu. Zasady jego 

ustalenia określa § 8 umowy. 

 

§ 8. 

1. Rozliczenie za wykonanie zamówienia będzie zrealizowane fakturami/rachunkami 

przejściowymi za okresy miesięczne w terminie 21 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu 

rachunku/faktury i dokumentów rozliczeniowych o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego 

paragrafu.  
 2. Wykonawca będzie miał prawo do wynagrodzenia w przypadku faktycznego występowania 

zjawisk atmosferycznych (m.in. opadów śniegu, zawiei i zamieci) uzasadniających wykonanie 

usługi. 

3.  Rozliczenia odbywać się będą według faktycznie wykonanych roboczogodzin. Podstawą 

rozliczenia będzie zestawienie pracy sprzętu, sporządzone przez Zamawiającego na podstawie 

wskazań urządzenia GPS. Zestawienie winno zostać zatwierdzone przez strony umowy przed 

wystawieniem faktury/rachunku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np.: awaria 

urządzenia GPS) rozliczenie przedmiotu zamówienia następować będzie za pomocą karty 

pracy sprzętu zał. nr 1 do umowy, tylko za zgodą Burmistrza Gminy.  

4.  Dokumenty rozliczeniowe w postaci zestawienia pracy sprzętu o którym mowa w ust. 3 

niniejszego paragrafu (zawierające m.in. ilość godzin za odśnieżanie, data świadczenia usługi, 

podpisy osób upoważnionych odbierających usługę) będą sporządzane przez osobę 

upoważnioną P. ……………………………..  

5. Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia 

bez wcześniejszego powiadomienia przez upoważnionego przedstawiciela Urzędu Gminy za 

wyjątkiem sytuacji § 4 pkt 1. 

6. Ceny jednostkowe określone przez oferenta w formularzu ofertowym dołączonym do oferty 

będą  obowiązywały w sezonie zimowym 2018 i są niezmienne w czasie trwania umowy. 

 

§ 9. 

1. W przypadku powstania szkody osób trzecich na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania usługi, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia spowodowane 



  

 

niezgodnym z umową wykonaniem usługi oraz jest zobowiązany do pokrycia pełnej 

wysokości szkody. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie 

wykonywania usługi. 

 

§ 10. 

1. Zamawiający zastrzega sobie stosowanie następujących kar umownych: 

a) obniżenie wynagrodzenia w przypadku opóźnienia czasu rozpoczęcia odśnieżania: 

     - do 1 godz. po uzgodnionym czasie w wysokości wynagrodzenia za 2 godz. pracy 

jednostki, 

-  powyżej 1 godz. po uzgodnionym czasie w wysokości wynagrodzenia za 4 godz.  

pracy jednostki. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego określonego w  § 7 ust 2.  

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę  z przyczyn, za które nie  ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego określonego w  § 7 ust 2. 

4. W przypadku nie podstawienia jednostki w żądanym dniu  Zamawiający może powierzyć 

wykonanie usługi osobie trzeciej  na koszt i ryzyko Wykonawcy. Jeżeli zajdą okoliczności 

w/w to Zamawiający może również rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. W takim 

przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę o której mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość kar 

umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód. 

 

§ 11. 

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach : 

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1)  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, 

  2)  w przypadku udokumentowanego rażącego nie wywiązywania się przez Wykonawcę                                  

z warunków umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3) zostanie ogłoszona upadłość firmy Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, 

      4)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku 

może nastąpić w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, 

5) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie - odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach, 

      6)  Wykonawca przerwał wykonywanie usługi i przerwa ta trwa dłużej niż jeden tydzień -

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie dwóch tygodni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

§ 12. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 



  

 

 

§ 13. 

Wszelkie mogące wyniknąć na tle umowy spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 14. 

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

Załączniki do Umowy: 

1. Karta pracy. 

2. Zapytanie ofertowe. 

3. Oferta Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający:                                                Wykonawca:  
 

……………… …………….. 

 

 

 

 

   Kontrasygnata: 

 

 …………………. 

 



  

 

Załącznik nr  1 do umowy 

KARTA PRACY NR…….  
 Miejscowość …………………………….   

Lp. Data Czas pracy 

w godz. 

Podpis Wykonawcy Podpis osoby upoważnionej/ Sołtysa 

/odbierającej usługę 

UWAGI 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
 

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

Data podpis Wykonawcy Data podpis Burmistrza Gminy 


