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Załącznik nr 4 

GPR.271.1.8.2022.KR 

U M O W A   nr  ……….2022 

(wzór) 
zawarta    w  dniu  ………………….2022 r.  w Tczowie pomiędzy: 
Gmina Tczów 
Tczów 124, 26 – 706 Tczów 
NIP: 811 17 14 505, REGON: 670224031 
reprezentowanym przez:  
Pana Arkadiusz Barana – Wójta Gminy Tczów  

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Pani Joanny Bednarczyk  
zwanym dalej w treści Umowy „Zamawiającym 
a: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą:……………………………………………………………………………………. 

NIP: ………………………………….   REGON: ………………………………………… 

reprezentowanym przez:  
…………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
została zawarta umowa następującej treści:  
 
w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej kwoty  
130 000 zł. netto, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 
 

§ 1  
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, koszenie poboczy oraz zimowe 

utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Tczów  w roku 2022 polegające na koszeniu poboczy  
oraz oczyszczaniu ze śniegu, lodu i błota pośniegowego następujących dróg gminnych oraz 
parkingów. 

2. Zamawiający zastrzega możliwą korektę wykazu dróg i placów. 
3. Przez utrzymanie przejezdności dróg rozumie się dotrzymanie standardów wg. Zarządzenia Nr 46 

ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r w sprawie zasad 
odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz. Urz. Min. Transp. i Gosp. Morskiej 
Nr 10, poz. 20).  

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres prac określonych w § 1 zgodnie z instrukcją dotyczącą 

wykonywania robót w pasie drogowym oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia: 

1) niezbędnej ilości sprzętu do wykonania usług objętych niniejszą umową dla poszczególnych 
zadań, 

2) pełną dyspozycyjność osób i sprzętu o każdej porze bez względu na dni wolne od pracy oraz 
święta, w tym również prowadzenie prac w godzinach nocnych, 

3) bezprzewodową łączność, tj. telefony komórkowe ze stanowiskiem pogotowia zimowego oraz 
z osobami obsługującymi każdy pracujący sprzęt. 
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3. Usługi objęte niniejszą umową Wykonawca będzie realizował siłami własnymi. 
4. Zlecenie usług podwykonawcom wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego wyrażonej na 

piśmie. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały 
okres trwania umowy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno – prawną za wszelkie szkody powstałe na skutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania zadania. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie prac, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, normami i zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ogólny porządek na 
terenie robót oraz płynny i bezpieczny ruch użytkowników drogi objętej zimowym utrzymaniem 
dróg. 

8. Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie  
z art. 54 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 poz. 988) być wyposażony  
i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w § 38 i 39 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. nr 32 poz. 262 z 2003 r.) w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Natomiast części 
urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać 
warunkom określonym w § 39 ww. rozporządzenia. 
 

§ 3 
1. Termin rozpoczęcia robót – dzień podpisania umowy. 
2. Termin zakończenia robót - 31 grudzień 2022 r. 

 
§ 4 

1. Zamawiający wyznacza na pracownika nadzorującego prace Pana ………………………. - tel. ………………. 
2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za prowadzenie koszenia poboczy i akcje zimowego 

odśnieżania Pana ………………………. - tel. ……………….  
 

§ 5 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie będące iloczynem cen jednostkowych usługi netto + obowiązujący podatek VAT  
i rzeczowego zakresu wykonanych usług potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Ceny jednostkowe: 
1) 1 km koszenia …………zł netto, VAT ……% brutto ……………… zł; 

2) 1 km odśnieżania + miałowanie ......... zł netto, VAT ....% brutto ............ zł; 

3) 1 km odśnieżania ............. zł netto, VAT ….% brutto ........... zł; 

4) 1 km miałowania .............. zł netto, VAT ....% brutto .......... zł; 

5) 1 r-g pracy koparki lub ciągnika z pługiem do odśnieżania .............. zł netto, VAT ....%    

brutto .......... zł – w przypadku, gdy realizacja przedmiotowej umowy nie będzie zaliczana na 

podstawie 1 km koszenia/odśnieżania. 

3. Zamawiający nie pokrywa dodatkowych kosztów związanych z dojazdem sprzętu, transportu 
materiałów na wskazane miejsce pracy. Wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy 
obciążają Wykonawcę.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót udzielonych na podstawie dodatkowego 
zamówienia Zamawiającego udzielonego na podstawie odrębnej umowy lub zlecenia, w trybie 
zamówienia z wolnej ręki wg cen zawartych w ofercie. 
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§ 6 
W uzasadnionych sytuacjach na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca użyje do odśnieżania dróg 
sprzętu ciężkiego. Zapłata za pracę ww. sprzętu nastąpi po udokumentowaniu liczby przepracowanych 
godzin, według stawek podanych w ofercie. 
 

§ 7 
1. Roboty będą rozliczane na podstawie faktury VAT sporządzonej na podstawie protokołu odbioru 

prac zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego. 
2. Wykonawca przed przesłaniem faktury winien przedłożyć do zatwierdzenia prac wykonanych przy 

koszeniu poboczy lub zimowym utrzymaniu. 
3. W zestawieniu winna być ujęta zarówno ilość jak i wartość wykonanych robót. 
4. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzone zestawienie wykonanych prac. 
5. Termin płatności – faktura płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. 
 

§ 8 
Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów: 
1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 5 000,00 zł; (słownie: pięć tysięcy złotych); 

2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn –  
w wysokości 5 000,00 zł; (słownie: pięć tysięcy złotych); 

3) Wykonawcy zostanie potrącone 50% z wynagrodzenia przysługującego za usługę wykonaną  
w danym dniu w poniższych przypadkach:  

a) nienależytego wykonania usługi,  
b) spowodowania utrudnienia w ruchu lub nieprzejezdności dróg, 
c) nieterminowego przystąpienia do wykonywania odśnieżania. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia za wykonane 
usługi. 

 
§ 9 

1.  Zamawiający oświadcza, że posiada NIP 811-17-14-505. 
2.  Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT; posiada NIP ...........................  
3.  Fakturę należy wystawić z następującymi danymi:  

- Nabywca: Gmina Tczów: Tczów 124, 26 – 706 Tczów NIP: 811-17-14-505. 
- Odbiorca: Urząd Gminy Tczów: Tczów 124, 26 – 706 Tczów. 

 
§ 10 

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Bieg 
terminu wypowiedzenia rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym wypowiedzenie zostało złożone. 

2. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia rażącego nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków 
umowy, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 2 może nastąpić w terminie miesiąca 
od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z kodeksem cywilnym. 
 

§ 11 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności. 
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2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy 
Kodeksu Cywilnego.  

4. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
1) zaproszenie do złożenia oferty, 
2) protokół z wykonywanych prac koszenia/odśnieżania dwustronnego, 
3)  oferta Wykonawcy. 

 
§ 12 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze 
Zamawiającego. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA 
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Załącznik do umowy nr 2 
 
 

Protokół z wykonywanych prac koszenia/odśnieżania dwustronnego 
Umowa nr……………. z dnia …………………. 

 
Data wykonywania usługi: ………………………. 

 

 
Nazwa miejscowości 

Nazwa usługi: 

Koszenie/Odśnieżanie  
(w km) 

Miałowanie 
(w km) 

Odśnieżanie + 
miałowanie 

(w km) 

    

    

    

    

Razem    

 
 
Podpis osoby wykonującej usługę ………………………………… 
 
 
Podpis osoby potwierdzającej wykonanie usługi ………………………………… 
 
 
 

 
 


