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  Projekt   UMOWA NR ZP-341/4/29/06   / załącznik nr 8 do SIWZ/ 
 
 
W dniu …………... 2006 r. w  Walcach pomiędzy Gminą Walce z siedzibą w:  47-344 Walce  

ul. Mickiewicza 18 reprezentowaną przez Wójta Gminy Walce : Piotra Miczka przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Walce, REGON  000541055, NIP 749-10-06-500 zwanym 
dalej „ Zamawiającym”, 
a   ………………………………………………………………………………………….. 
z siedzibą ………………………………………………………………………………….. 
REGON …………………………..              NIP  ……………………….. 
wpisaną w dniu  ……………. do ……………………………………………. , prowadzonego 
przez …………………………………………………………………………………………..                
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez: 
 
 ……………………………………………    ……………………………………………. 
               ( imię i nazwisko )                                                                                 ( stanowisko ) 

Konto nr  ……………………………………………..  prowadzone w Banku …………….. 
………………........................................................................................................................... 
w następstwie wyboru przez Zamawiającego oferty na zimowe utrzymanie dróg i parkingów 
stanowiących mienie komunalne Gminy Walce na jej całym terenie w sezonie 2006/07 w 
trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§  1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia oraz złożonym „Formularzem ofertowym” do zimowego utrzymania 
dróg i parkingów stanowiących mienie komunalne gminy Walce na jej całym terenie w 
sezonie 2006/07.  

                                                                                                 § 2 

 

  Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia akcji zimowej według następujących zasad: 
   1.  Zasady prowadzenia akcji odśnieżania dróg: 
   a/ Wykonawca do odśnieżania dróg i parkingów używać będzie następującego sprzętu: 
      
      - pług odśnieżny czołowy osadzony na ciągniku z napędem na 4 koła o mocy co najmniej      
         120 kM 
      -  ładowarka czołowa samojezdna o pojemności łyżki co najmniej 4 m3    
      -  ładowarka czołowa samojezdna o pojemności  łyżki co najmniej 1,8 m 3    
       - samochód lub ciągnik z pługiem wirnikowym  

 

b/ Wykonawca zapewni przejezdności wszystkich dróg w ciągu 8 godzin od wstąpienia 
ich nieprzejezdności po wystąpieniu zjawisk opadów śniegu i zamieci śnieżnych 
utrudniających lub powodujących ich nieprzejezdność i umożliwienie parkowania 
pojazdów w obrębie wskazanych parkingów ( dopuszczalne  jest  zaleganie na jezdni i 
parkingu niewielkiej warstwy śniegu do 5 cm ) zgodnie z wykazem stanowiącym 
załącznik nr 1 do SIWZ 
 c/  Spychanie śniegu z jezdni ( płużenie ) powinno obejmować całą jej szerokość . Po 
wykonaniu płużenia wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swobodnego dojazdu 
do posesji, dojść do przejść dla pieszych itp. 
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 d/  Wykonawca we własnym zakresie każdorazowo po wystąpieniu zjawisk o których 
mowa w pkt. 1b organizuje harmonogram prac związanych z odśnieżaniem przystępując 
do akcji odśnieżania natychmiast po wystąpieniu zjawisk określonych w pkt 1b 
 ( maksymalny czas reakcji – przystąpienia do akcji wynosi 30 minut ) bez uprzedniego 
powiadomienia przez zamawiającego w taki sposób by zapewnić jak najszybszą 
przejezdność.  
e/ W przypadku zalegania dużych ilości śniegu na drodze wykonawca używa do jego 
usunięcia ładowarek samojezdnych lub pługa wirnikowego, a w przypadku zalegania 
dużych ilości- zwałów śniegu na poboczu po płużeniu w przypadku niemożliwości 
prowadzenia dalszej akcji pługiem odśnieżnym do ich usunięcia używa ładowarek 
samojezdnych – większej lub mniejszej w zależności  od możliwości dojazdu i celowości 
użycia w terenie. 
              

     .2.  Zasady zwalczania śliskości 
      a/  Wykonawca do  zwalczania śliskości dysponować używać będzie  
       - piaskarka samochodowa ( dopuszczalne jest posiadanie zestawu : ciągnik rolniczy +     
        piaskarka 
       b/ Likwidowanie śliskości na całej szerokości dróg w obszarze 
        zabudowanym- poza nim na odcinkach decydujących o możliwości ruchu –          
        niebezpieczne zakręty, skrzyżowania i podjazdy 
        W przypadku wystąpienia gołoledzi również poza terenem zabudowanym.    
        c/ Usuwanie oblodzenia: -działalność należy rozpocząć po stwierdzeniu, że temperatura 

powietrza obniżając się spadła do 10C i nadal jest tendencja spadkowa  ,a na 
powierzchni zalega warstewka wody lub mokrego śniegu, lub nawierzchnia jest 
wilgotna albo tez notowany jest opad mżawki lub deszczu. 

  d/ Usuwanie gołoledzi: - działalność  należy rozpocząć po stwierdzeniu, że       
temperatura    nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza –60C do +10C, względna 
wilgotność powietrza osiągnęła 85%   i dalej wzrasta.   
    e/  Do akcji zwalczania śliskości o której mowa w punkcie 2 lit. c , d   należy przystąpić  
natychmiast po wystąpieniu zjawisk określonych w punkcie 2.  lit. c,d  

          f/ Materiał do likwidacji śliskości dróg zapewni Wykonawca 
    g/ Wykonawca zabezpiecza  we własnym zakresie plac do składowania               
     materiałów przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg , 

          h/ Warunki techniczne, jakimi muszą odpowiadać środki do zwalczania     
          śliskości zimowej:  

   Środki chemiczne stosowane do zwalczania śliskości zimowej powinne                
    odpowiadać warunkom określonym w następujących normach: 

   
          Sól (NaCl) PN-86/C-8408/02; 
          Chlorek Wapnia techniczny PN-75/C-84127; 
          Solanka BN-86/6011-07 
          Materiały uszorstniąjące do zwalczania śliskości zimowej powinny odpowiadać       
          warunkom określonym w następujących normach: 
          Piasek PN-87/6774-04; 
          Żużel wielkopiecowy kawałkowy PN-88/B-23004; 
          Żużel kotłowy (paleniskowy). 

 Do zwalczania śliskości Wykonawca używa mieszanki materiałów              
uszorstniających i środków chemicznych powinny one być jednorodne i nie powinny 
zawierać nadziarna –  zgodnie z podanymi wyżej normami. Zawartość środków 
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chemicznych w mieszankach winna uwzględniać normy w tym zakresie oraz 
temperaturę w jakiej prowadzone jest zwalczanie śliskości 
 i/ Użyte do zimowego utrzymania dróg materiały powinny być zaakceptowane przez 
zamawiającego i mieć świadectwo dopuszczenia lub pozytywną opinię wydaną przez 
uprawnione laboratorium. 

         j/Odpowiedzialność za jakość stosowanych materiałów i ich zgodność  z   
    wymaganiami określonych w niniejszych warunkach ciąży na Wykonawcy 
 .3. Wymagania dodatkowe 
  a/ Wymagana jest całodobowa dyspozycyjność , również w niedziele i święta         
  oraz zapewnienie stałej łączności ze sprzętem pracującym w terenie poprzez              
   wyposażenie operatorów sprzętu w telefony komórkowe. 
   b/ Wykonawca prowadził będzie ewidencję czasu pracy sprzętu ( wg wzoru     
zamawiającego stanowiącego zał. Nr 1 do umowy ) prowadząc na bieżąco dziennik pracy 
sprzętu użytego do akcji i przedstawiał go po zakończonym dniu pracy sprzętu do 
akceptacji zamawiającego . W sytuacji gdy akcja prowadzona jest do późnych godzin 
wieczornych lub w nocy dziennik należy przedstawić do akceptacji zamawiającemu 
następnego dnia. 
c/ W dzienniku należy odnotować datę, rodzaj użytego sprzętu , nazwisko i imię operatora   
datę, godziny w jakich pracował sprzęt, łączny czas pracy, miejsce prowadzenia akcji ( 
miejscowość, ulica ), ilość zużytego materiału w przypadku zwalczania śliskości i 
potwierdzenie przez zamawiającego.  
Dokumentacja będzie podstawą do obciążenia finansowego zamawiającego przez 
wykonawcę za prowadzona akcję  

      d/Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie do  oznakowania sprzętu   
( sygnalizacja świetlna ) zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

     d/ Wykonawcę obowiązuje pełna gotowość sprzętu od dnia podpisania umowy do 15    
      kwietnia 2007 roku            
      e/ Wykonawca w razie potrzeby zapewnia całodobową pracę sprzętu ( również w     
      niedziele i święta ) 
 

 
§  3 

     Koordynatorem zimowego utrzymania dróg ze strony zamawiającego będzie:              
     ………………………………………………… 
     Koordynatorem zimowego utrzymania dróg ze strony wykonawcy będzie: 
     ………………………………………………… 
 

§ 4 

    Ustala się następujący sposób rozliczenia za prowadzenie zimowego utrzymania dróg : 
   1. Zgodnie ze złożoną ofertą przez wykonawcę ustalone zostały następujące ceny    
jednostkowe pracy sprzętu i użytych materiałów do zimowego utrzymania dróg 
   a/. Pług odśnieżny czołowy osadzony na ciągniku z napędem na 4 koła o mocy co najmniej    
120 kM  - cena netto ………… zł/ godz. + VAT ……. % tj. …………… zł/godz.  

 
   b/.  Ładowarka czołowa samojezdna o pojemności łyżki co najmniej 4 m3   - cena netto 
…………….. zł/godz. + VAT …… % tj. ……………. zł/godz.  

 
    c/  Ładowarka czołowa samojezdna o pojemności  łyżki co najmniej 1,8 m 3 – cena netto 
…………. zł/godz. + VAT …….. % tj. ……… zł/godz. brutto 
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     d/  Samochód* / ciągnik z pługiem wirnikowym* – cena netto ………. zł/godz. +     
     VAT ……… % tj.   ……………. zł/godz.  

 
e/   Piaskarka samochodowa* / lub zestaw  ciągnik rolniczy + piaskarka* - cena  
   netto …………. zł/godz. + VAT …….% tj. ………….. zł/godz. brutto 

          

      f/    Cena 1 tony mieszanki zużytej do zwalczania śliskości – cena netto ……….. 

         zł/tona. + VAT ……. % tj. ……………. zl/tona brutto 

 § 5 

1. Ceny jednostkowe o których mowa w  § 4  będą podstawą do obciążenia zamawiającego 
przez wykonawcę za faktycznie przepracowany czas przy zimowym utrzymaniu według 
ilości przepracowanych godzin i zużytych materiałów zgodnie z dokumentacją określoną 
w § 2 pkt. 3 lit. b , c niniejszej umowy                                                                       

2. W przypadku nie prowadzenia akcji zimowej w związku z brakiem zjawisk   powodujących 
konieczność użycia sprzętu do akcji zimowej wykonawcy nie przysługuje żadne 
wynagrodzenie . Wynagrodzenie przysługuje wykonawcy jedynie za czas prowadzenia akcji 
zgodnie z prowadzoną ewidencja pracy 
 

§  6 

 

1. Zamawiający regulować będzie należności za zimowe utrzymanie dróg w terminie 14 dni 
od otrzymania faktury za wykonane usługi wraz z kompletem dokumentów o których mowa 
w § 5 pkt 1 przelewem bankowym na konto wykonawcy  
2. Strony nie przewidują możliwości dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z tej 
umowy na rzecz osób trzecich.  
3. Wartość usług określonych w umowie nie może przekroczyć kwot uchwalonych w 
budżecie gminy na ten cel w danym roku budżetowym, a łącznie przez cały okres trwania 
umowy kwoty brutto uchwalonej w budżecie na ten cel na sezon zimowy 2006/07 
4.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody wyrządzone 
osobom trzecim w związku prowadzonym zimowym utrzymaniem dróg i parkingów 

 
§  7 

 

W przypadku nieterminowego uregulowania należności przez Zamawiającego za wykonane 
usługi Wykonawcy  przysługuje prawo naliczenia odsetek według aktualnej wysokości 
odsetek ustawowych . 

§  8 

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zobowiązują się zapłacić 
kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach :  
                                                                          
1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 
a)  w wysokości 20 % wartości ostatniej faktury, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z 
powodu okoliczności , za które odpowiada Wykonawca , 
b)w wysokości  0,03 ceny ofertowej za niedotrzymanie terminów przy prowadzeniu 
zimowego utrzymania dróg.  

 
2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne : 
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a)  20% wartości ostatniej faktury w razie odstąpienia przez Wykonawcę  od umowy z 
powodu okoliczności za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający .                                                                       
3.  Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
4.  Zamawiający może odstąpić od umowy w razie nienależytego wywiązywania się  przez 
Wykonawcę z obowiązków umownych lub w przypadku wskazanym w § 9 ust. 1 umowy. 
5.  Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia.. 

 
§  9 

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 . 
Zamawiający może odstąpić od umowy  w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach . 
2.. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu  
wykonania części umowy. 
3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie . 
 

§  10 

Poza przypadkiem , o którym mowa w § 9 pkt. 1 stronom przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy w następujących sytuacjach:  
 
1.  .Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy,  gdy : 
a)   Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy  
b)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy 
c)  Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy , oraz nie kontynuuje jej pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie i przesłanego fax-em , poczta lub osobiście. 
2)  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy , jeżeli : 
 

 

a)  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie 4 tygodni od 
upływu terminu zapłaty faktur określonego w niniejszej umowie 
b)  Zamawiający zawiadomi Wykonawcę iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy 
 

§  11 

 

Strony zgodnie ustalają, iż zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz 
wprowadzania nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, chyba że konieczność wprowadzenia takich 
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

§  12 

                                                         
Umowa niniejsza zostaje zawarta na sezon zimowy 2006/2007 i obowiązuje od dnia  
………………  2006 do 15 kwietnia 2007 r.                                                                                                                                                   
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§  13 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 
oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych , a w sprawach procesowych przepisy 
Kodeksu postępowania cywilnego     

§  14 

 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony będą 
rozstrzygać polubownie. 
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla 
zamawiającego. 

§  15 

 

Umowa niniejsza sporządzona została w 3  jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 dla 
zamawiającego i 1 dla wykonawcy .  
 
 
 
 
 
..........................................                                                                    ......................................  
      WYKONAWCA                                                                                   ZAMAWIAJĄCY 


