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UMOWA NR ………………– PROJEKT 

zawarta dnia ………... w Siedliszczu pomiędzy: 

Gminą Siedliszcze z siedzibą w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze, NIP: 

5632160545, REGON: 110198008, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez:  

Hieronim Zonik – Burmistrz Siedliszcza 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Teresa Kocot 

a  

…………………………………………… z siedzibą w ………………………………………., ul. …………………………… 

NIP:……………………………, REGON …………………………. zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

……………………………. – …………………………………. 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści: 

§1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach wynikających 
z przeprowadzonego postępowania w trybie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
prawo zamówień publicznych oraz na podstawie Zarządzenia Nr 3/2021 Burmistrza 
Siedliszcza z dnia Siedliszcza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie „Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł” 
usługę na: „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg w sezonach 2022/2023, 
2023/2024, 2024/2025” 

§2 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę na „Świadczenie usług 
zimowego utrzymania dróg w sezonach 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025” 

2. Wykonawca zapewni dyspozycyjność sprzętu i odpowiedni kontakt przez telefon 
komórkowy. Zamawiający będzie każdorazowo zlecał zakres prac do wykonania. 

3. Usługa musi być wykonywana również w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy 
i święta, jeśli zajdzie taka konieczność.  

§3 

1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania do końca sezonu zimowego 2024/2025 tj. do 
dnia 30 kwietnia 2025 r. 

2.  W przypadku zbycia jednostki sprzętowej wskazanej w ofercie Wykonawcy w czasie 
obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości 
gotowości do świadczenia usług poprzez dysponowanie inną jednostką sprzętową, o co 
najmniej równoważnych parametrach i zgłosić to Zamawiającemu. 

3. Ilość jednostek sprzętu przez okres obowiązywania umowy pozostaje niezmienna do 
ilości wskazanej w ofercie, niemniej Wykonawca może zmienić jednostkę np. 
w przypadku nabycia nowej jednostki o parametrach co najmniej równoważnych i zgłosić 
to Zamawiającemu. 
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§4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia, strony ustalają 
wynagrodzenie w kwotach netto, płatne wg cen jednostkowych zawartych w ofercie 
wykonawcy: 

Rodzaj sprzętu  Cena netto za 1 godz. 

  

  

  

  

  

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczne 
wykonane prace z uwzględnieniem cen jednostkowych, zawartych w formularzu 
ofertowym. 

3. Należność będzie płatna przelewem przez Zamawiającego na konto Wykonawcy. 
4. Strony postanawiają, że należności płatne będą w terminie 14 dni od daty otrzymania 

faktury wraz z załączonym zbiorczym zestawieniem ilości wykonanych prac.  
5. Za dzień zapłaty faktury strony ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
6. Wynagrodzenie podlega corocznej waloryzacji począwszy od roku 2024 zgodnie z §9. 
7. Zmiana obowiązującej stawki podatku VAT będzie powodować zwiększenie lub 

zmniejszenie kosztów wykonania usługi po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza 
możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę różnicy powstałą 
w stawce podatku VAT. 

§5 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości wykonanych prac. W przypadku 
stwierdzenia uzasadnionych zastrzeżeń Wykonawca zobowiązany jest do ponownego 
odśnieżenia wskazanego odcinka bez dodatkowego wynagrodzenia. 

§6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 1 000,00 zł; (słownie: jeden tysiąc zł) 

b) za nie podjęcie wykonania zleconych usług w ciągu jednej godziny (lub 1,5 
w przypadku występowania temperatury poniżej 15 st. C) od momentu zgłoszenia 
przez Zamawiającego w wysokości 50,00 zł brutto za każdą godzinę opóźnienia. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 1 000,00 zł; (słownie: jeden tysiąc zł) 

3. Zamawiający dokona potrącenia Wykonawcy kar umownych z faktury. 
4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, 

jeżeli kara nie pokryje poniesionej szkody. 
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§7 

1. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić akcje zimowego utrzymania dróg zgodnie 
z przepisami BHP, prawo o ruchu drogowym, przestrzegać warunków ppoż. i ponosić 
całkowitą odpowiedzialność za skutki wynikające z nieprzestrzegania w/w przepisów. 

2. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby do pełnienia akcji zimowej posiadają 
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa. 

3. Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez 
swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu 
wykonaniu umowy. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, powstałe w związku 
z wykonywaniem niniejszej umowy. 

§8 

1. Wykonawca oświadcza, że na okres realizacji zamówienia posiada odpowiednią umowę 
ubezpieczeniową dla każdej jednostki sprzętowej wskazanej w ofercie od 
odpowiedzialności cywilnej tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzoną 
usługą odśnieżania dróg.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za 
szkody powstałe na skutek nienależytego wykonania bądź niewykonania przedmiotu 
umowy. Zawarcie niniejszej umowy oznacza przejecie odpowiedzialności przez 
Wykonawcę na zasadach określonych w art. 429 Kodeksu Cywilnego.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny sprzętu skierowanego do 
pracy, a także za jego właściwe oznakowanie zgodnie z przepisami o ruchu drogowym 
i przepisami BHP. 

4. Zamawiający dopuszcza realizację usługi przez podwykonawców. 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawcy/ów. 

§9 

1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w formie aneksu, w następującym zakresie: 
a) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku 

akcyzowego wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
podatku od towarów i usług, przy zachowaniu tej samej kwoty netto 
wynagrodzenia, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany, 

b) W przypadku zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie 
on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany,  

2. Zamawiający przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy (w 
przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 
(rozumianych jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem 
ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego 
w ofercie) w formie aneksu do Umowy: 

a) poziom zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacja zmówienia 
uprawniający strony do żądania zmiany wynagrodzenia nie może być niższy niż 
5% 

b) poziom zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ulega zmianie adekwatnie do wpływu 
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zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, w szczególności 
wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

c) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

i) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 
ii) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy 
iii) Wykonawca z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, 
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego 
w wysokości tego wynagrodzenia. 

d) Wykonawca z tytułu  nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, zobowiązany jest do 
zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w wysokości 0,5% tego 
wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. 

§10 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. W sprawach nieuregulowanych niniejszą 
umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§11 

Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron. 
 

Zamawiający  Wykonawca 

pieczęć firmowa Zamawiającego  nazwa Wykonawcy 

   

reprezentowany przez  reprezentowany przez 

   

przy kontrasygnacie   


