
                                               Załącznik nr 3 
 

Umowa nr …………….. 
 
„Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Pacyna w sezonie zimowym 2018/2019” 

 
 
Zawarta w dniu …………………..2018r. pomiędzy: Gminą Pacyna, ul. Wyzwolenia7, 09-541 
Pacyna NIP  
 reprezentowana przez: Wójta Gminy Pacyna Pana Krzysztofa Woźniaka   
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Elżbiety Szymańskiej, zwanym dalej 
„Zamawiającym” 
a 
…………………………………………………………………………………… 
NIP……………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 

§ 1. 
 
1.Podstawą zawarcia umowy  jest oferta złożona przez Wykonawcę z dnia…………….. 2018r. 
 
2.Przedmiotem świadczenia usługi jest odśnieżanie dróg gminnych w celu zapewnienia ich 
przejezdności w rejonie obszarowym obejmującym następujące miejscowości: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
    
  w  pierwszej kolejności będą odśnieżane drogi gdzie  odbywa się komunikacja autobusowa  
  ( PKS i dowóz dzieci do szkoły). 

§ 2. 
 
1.Sprzęt (wymieniony w ofercie) do wykonywania usługi musi być wyposażony i oznakowany wg 
wymogów Prawa o ruchu drogowym oraz zgodnie z przepisami BHP i p. poż. 
2.Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób niezagrażający bezpiecznemu użytkowaniu drogi. 
Usunięcie śniegu nastąpi przez zgarnięcie  pokrywy śnieżnej na całej szerokości drogi i długości 
(wskazanej przez zamawiającego ). Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu 
pojazdów szczególnie na skrzyżowaniu dróg. 
3.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe z jego winy 
przy realizacji  usług objętych przedmiotem umowy wobec osób trzecich i ich mienia. W 
szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie elementów drogi np.  
studzienki kanalizacyjne, telekomunikacyjne, znaki drogowe i inne, powstałe podczas prowadzenia 
usług objętych zamówieniem. 
 

§ 3. 
 

1.Termin rozpoczęcia odśnieżania po pierwszych intensywnych opadach śniegu i wezwaniu przez 
Zamawiającego do wykonywania usługi. 
2.Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć odśnieżanie najpóźniej w ciągu godziny po zgłoszeniu 
takiej potrzeby przez Zamawiającego. 
3.Wykonawca nie może rozpocząć odśnieżania z własnej inicjatywy, chyba że niezwłoczne 
odśnieżanie jest konieczne w celu zapobieżenia awarii, szkodzie albo utracie życia lub zdrowia, o 



czym Wykonawca zobowiązany jest natychmiast  zawiadomić Zamawiającego. W takim wypadku 
Wykonawca na piśmie uzasadnia samodzielne podjęcie odśnieżania. 

§ 4. 
 
1.Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia karty godzin pracy sprzętu przy odśnieżaniu do 
wypłaty wynagrodzenia. 
2. Wzór  karty godzin pracy sprzętu określa załącznik  nr 1 do niniejszej umowy. 
3.Celem zapewnienia stałego kontaktu z Zamawiającym, Wykonawca posiada czynny całodobowo 
telefon komórkowy o numerze: …………………… 
 

§ 5. 
 

1.Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na 
kwotę brutto………………….za jedną godzinę pracy sprzętu 
(słownie:…………………………………………………………………………. ) 
Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
2.Wynagrodzenie jest niezmienne w czasie obowiązywania niniejszej umowy i takie same za dni 
robocze i święta. 
3.Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT. 
4.Podstawę do wypłaty wynagrodzenia będzie stanowiła faktura/rachunek wystawiona przez 
Wykonawcę . Do faktury muszą być dołączone kserokopie karty godzin pracy sprzętu przy 
odśnieżaniu z potwierdzeniem wykonania odśnieżania. 
W przypadku braku potwierdzenia odśnieżania lub negatywnej weryfikacji potwierdzenia w wyniku 
kontroli, o której mowa w ust. 5, Zamawiający uzna, że odśnieżanie dróg nie było prowadzone. 
5.Zamawiający zastrzega sobie prawo  weryfikacji potwierdzeń w oparciu o wyrywkową kontrolę 
w terenie. 
6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone, na konto 
bankowe:………………………………………………………………………… 
………………………………………… przelewem w ciągu 14 dni licząc od dnia przedłożenia 
faktury /rachunku/  wraz z potwierdzeniem wykonania odśnieżania. 
 

§ 6. 
 

W przypadku zaistnienia potrzeby Wykonawca może być skierowany na inny rejon odśnieżania. 
§ 7. 

 
1.Strony ustalają kary umowne w wysokości 100 zł za każdą godzinę zwłoki w wykonaniu 
zamówienia przez Wykonawcę. Odstępuje się od kary w przypadkach losowych lub technicznych 
sprzętu, jeżeli  Wykonawca zgłosi  wcześniej ten fakt Zamawiającemu  aby mógł skierować do 
wykonania prac innego Wykonawcę. 
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 8. 
 

1.Jeżeli Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie ze złożoną ofertą z dnia……………… 2018r. 
w zakresie i terminie określonym w niniejszej umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
możliwość rozwiązania umowy bez zastosowania terminów wypowiedzenia. 
2.W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości: 2000,00 zł 
 

 
 
 



§ 9. 
 

Jako adres do doręczeń korespondencji Wykonawca wskazuje adres wymieniony jak wyżej w 
niniejszej umowie. 

§ 10. 
  
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści  niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

§ 11. 
 

 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego  oraz przepisy dotyczące zamówień publicznych. 
 

§ 12. 
 
Ewentualne spory powstałe na tle wykonania umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy do Zamawiającego. 

§ 13. 
 

Umowę sporządzono w 2-ch  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden – dla Zamawiającego, jeden 
- dla Wykonawcy. 
 
 
             
Zamawiający                                                                                            Wykonawca      


