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                                                           WZÓR UMOWY 
DLA 1-4 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 
 
 

UMOWA Nr ….............../ZUD/2017 
 

zawarta w dniu ............................. 2017r.  w Łosicach pomiędzy: Powiatem Łosickim                            
ul. Narutowicza 6, 08-200 Łosice, NIP: 496 02 49 456 reprezentowanym przez Leszka 
Budrewicza – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 
Łosice. Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Łosickiego Nr 82/2016 z dnia 8 września 
2016r.,  zwanym dalej „Zamawiaj ącym” ,  

a ………………………………………………………………………………………..….……. 
z siedzibą w ………………………………………….…………………………………………. 
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ………………………………. 
pod numerem ……..……….... prowadzonej przez ………………………………….……, 
REGON …….……………..………, NIP ……..………………………………, w dalszej 
treści umowy zwanym „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
P. ……………………………………………………………………………………….…….. 
 

§ 1 
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania – Zamówienia publicznego  
prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ). 
2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 
a) Oferta Wykonawcy wraz z Kosztorysem ofertowym, 
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
c) Specyfikacja Techniczna. 
 

§ 2 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia: 
 
„ Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych 
administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 
2017/2018 i 2018/2019” w zakresie Części nr …….….,  - ……………………………….. 
obejmującej usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych ujętych w Planie 
zimowego utrzymania dróg na sezon zimowy 2017/2018 i 2018/2019, zgodnie z dyspozycją 
dyżurnego zimowego utrzymania dróg i Specyfikacją Techniczną wykonania usług w sposób 
gwarantujący należytą jakość. 
 

§ 3 
2. Usługi polegać będą na: 
 
1) Zwalczaniu śliskości zimowej nawierzchni dróg według standardów ustalonych przez 
Zamawiającego, 
2) Odśnieżaniu dróg, na wezwanie Zamawiającego, według standardów zimowego 
utrzymania ustalonych przez Zamawiającego, 
3) Utrzymaniu w gotowości sprzętu i środków transportowych przewidzianych do realizacji 
niniejszego zamówienia wraz z ich obsługą, 
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4) Zapewnieniu przez Wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo – remontowej 
sprzętu i środków transportu przewidzianych do świadczenia usług, 
5) Świadczeniu usług przez Wykonawcę poprzez zaangażowanie posiadanego potencjału 
osobowo – sprzętowego i przekazanych przez Zamawiającego protokolarnie urządzeń do 
zwalczania śliskości zimowej  i odśnieżania tj. piaskarki i pługa – (dotyczy części nr 1 
zamówienia). 
6) Montażu pługa i czołownicy Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt 
zapewniając takie materiały jak: lampy reflektorowe, zawory powietrzne, przewody 
pneumatyczne, elektryczne i akumulatorowe. 
7) Przystosowaniu koparko – ładowarki, Ładowarki, równiarki, ciągnika z pługiem  i ciągnika 
z rozsypywaczem do prac przy zimowym utrzymaniu dróg staraniem i na koszt Wykonawcy 
(dotyczy części nr 2-4 zamówienia). 
 
3. Oprócz czynności podstawowych do obowiązków Wykonawcy należy także niezwłoczne 
telefoniczne przekazywanie upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego informacji o: 
1) aktualnym stanie przejezdności dróg, 
2) czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych ciągach lub 
odcinkach dróg, 
3) zagrożeniach spowodowanych aktualnymi warunkami atmosferycznymi, 
4) innych zdarzeniach na drodze. 
4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w  „Opisie przedmiotu zamówienia” 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej integralną cześć niniejszej 
umowy. 
5. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie - zamówienie wykona sam. 
 

§ 4 
1. Termin wykonania zamówienia w sezonie zimy 2017/2018 tj. od dnia podpisania umowy 
do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w sezonie zimy 2018/2019 tj. od dnia 15 października 
2018 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 i 3. 
2. Data rozpoczęcia i zakończenia sezonu zimowego będzie uzależniona od panujących 
warunków atmosferycznych. W trakcie trwania sezonu zimowego Wykonawca musi być 
gotowy do wykonania zleconych usług 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia. Decyzję 
o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu zimowego podejmuje Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Łosicach. 
3. Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych 2017/2018                  
i 2018/2019 świadczone będą w zależności od występujących warunków atmosferycznych. 
4. Wezwanie do pracy odbywać się będzie telefonicznie przez upoważnionych pracowników 
Zamawiającego. 
5. Środki transportowe (nośnik) i osprzęt, wraz z obsługą, powinny być przygotowane w taki 
sposób, aby na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca przystąpił do pracy w ciągu              
2 (dwóch) godzin od wezwania. 
 

§ 5 
1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy urządzenia do zwalczania śliskości 
zimowej i odśnieżania dróg tj. piaskarki i pługa wraz z czołownicą umożliwiającą 
przymocowanie do środka transportowego oraz pługa odśnieżnego (dotyczy części 1 
zamówienia). 
2. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy sprzęt, o którym mowa w ust. 1 w pełni 
sprawny. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt przystosować oferowany środek transportu 
dla potrzeb zimowego utrzymania dróg zgodnie z wymaganiami i w terminie zawartymi              
w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik i integralną część niniejszej umowy oraz 
zapewnić stałą obsługę naprawczo-remontową. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia łączności telefonicznej z osobami 
dyżurującymi. Kierowca, kierowca, operator wykonujący usługi będzie posiadał telefon 
komórkowy umożliwiający kontakt z dyżurnym. 
5. Wykonawca będzie dokonywał zakupu paliw, olejów i innych materiałów 
eksploatacyjnych we własnym zakresie i na własny koszt, uwzględniony w cenie ofertowej. 
6. Wykonawca jest zobowiązany podstawić do pracy na wezwanie Zamawiającego jednostki 
sprzętowe, w ciągu 2 godzin. 
7. W przypadku nie podstawienia przez Wykonawcę zamówionego sprzętu, Zamawiający ma 
prawo zatrudnić innego Wykonawcę. Okresowe powierzenie wykonania usług objętych 
niniejszą umową innym wykonawcom, nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty kar umownych. 
8. W razie powstania awarii lub innych istotnych przyczyn uniemożliwiających podstawienie 
pojazdu/sprzętu, Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiającego i zapewni 
pojazd/sprzęt zastępczy. 
9.Wykonawca w terminie do 10 maja po każdym sezonie zimowym zobowiązany jest zwrócić 
Zamawiającemu przekazany osprzęt (pług czołowy stalowy wraz z czołownicą) w stanie 
technicznym nie gorszym niż przyjęty (dotyczy części 1-2 i 9-11 zamówienia).               
Kierownik Działu Budowy i Utrzymania Dróg odbierze osprzęt od Wykonawcy protokołem 
zdawczo – odbiorczym. 
 

§ 6 
1. Nadzór nad realizacją umowy, ze strony Zamawiającego sprawował będzie ……………… 
2. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawował będzie …………………. 
3. Zamawiający  przekaże Wykonawcy: 
1) Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg 
Powiatowych w Łosicach objętych zimowym utrzymaniem, zawierający w szczególności 
standardy zimowego utrzymania oraz sposób przekazywania informacji i decyzji 
Zamawiającego w sprawach prowadzenia usług, 
2) Imienny wykaz osób upoważnionych do wydawania dyspozycji i nadzoru nad realizacją 
usług. 
4. O zmianie osób upoważnionych do wydawania dyspozycji i nadzoru nad realizacją usług 
Zamawiający będzie niezwłocznie powiadamiał Wykonawcę pisemnie. 
5. Osoby wymienione w ust. 3 pkt. 2) posiadają kompetencje do wzywania do pracy                
i odwoływania z pracy zespołów roboczych Wykonawcy, wydawania im poleceń i instrukcji, 
prowadzenia bieżącej kontroli, a także codziennego potwierdzania dokumentów Wykonawcy 
w zakresie ilości i jakości wykonanej usługi. 
6. Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu imienny wykaz osób 
upoważnionych i kompetentnych do realizacji zadań określonych niniejszą umową                  
z podaniem ich adresów i numerów telefonów. 
7. O zmianie osób wymienionych w ust. 6 Wykonawca będzie niezwłocznie powiadamiał 
Zamawiającego pisemnie. 
8. Personel Wykonawcy współpracuje oraz ściśle wykonuje polecenia osób, o których mowa 
w ust. 1 i ust. 3 pkt 2). 

§ 7 
1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie                       
do maksymalnej wysokości:  ………………………..… złotych brutto, (słownie złotych 
………………………………………………………………....……………………………….) 
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w tym stawka podatku  VAT ……%, ustalonej w oparciu o ceny jednostkowe – Załącznika 
Nr 2 do niniejszej umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania całości kwoty zamówienia,                
a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.  
 
2. Ceny jednostkowe uwzględniają koszt wszystkich czynności koniecznych do wykonania 
zamówienia wyszczególnionych w Specyfikacji Technicznej. 
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym obowiązują 
do końca sezonu zimowy 2017/2018.     
Ceny za następny sezon będą podlegały waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług 
konsumpcyjnych. 
4. Wynagrodzenie dla Wykonawcy ustalone będzie jako iloczyn ofertowej ceny jednostkowej 
i faktycznie wykonanej ilości usług. 
5. Maksymalną wartość umowy za usługi określono wg iloczynu planowanej liczby ilości 
kilometrów odśnieżania oraz cen jednostkowych określonych w Kosztorysie ofertowym do 
oferty. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia planowanego zakresu i ograniczenia czasu 
realizacji usługi, a także całkowite zrezygnowanie z wykonania usług w przypadku 
występowania korzystnych warunków atmosferycznych. 

 
§ 8 

1. Rozliczenie finansowe odbywać się będzie na podstawie prawidłowo wystawionych faktur 
na podstawie dokumentów potwierdzających realizację zadania tj. kart drogowych, raportów 
pracy, itp., potwierdzonych przez dyżurnego zimowego utrzymania dróg wystawionych            
w ciągu 15 dni po dokonaniu usługi, najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca 
kalendarzowego.  
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy 
wynagrodzenie według cen określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej umowy. 
3. Wysokość wynagrodzenia będzie zależała od czasu i ilości świadczonych usług. 
4. Wynagrodzenie dla Wykonawcy stanowić będzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych 
usług i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym 
5. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się w następujący sposób: 
1) wynagrodzenie za usługi obliczane będzie: 
Zwalczanie śliskości (posypywanie) - iloczyn ceny jednostkowej za godzinę pracy  i ilości 
przepracowanych godzin (dotyczy części 1 zamówienia); 
Odśnieżanie – a) iloczyn ceny jednostkowej za kilometr odśnieżonych dróg i ilości 
odśnieżonych kilometrów na podstawie odczytów z licznika (dotyczy części 1 zamówienia)  
lub; 
b) iloczyn ceny jednostkowej  za godzinę pracy i ilości przepracowanych godzin (dotyczy 
części 2-4 zamówienia). 
Zwalczanie śliskości (posypywanie) i odśnieżanie – iloczyn ceny jednostkowej za godzinę 
pracy (brutto) i ilości przepracowanych godzin (dotyczy części 1 zamówienia). 
2) podstawą wystawienia faktur będą dokumenty (karty drogowe, raporty pracy, itp.)  
uprzednio potwierdzone przez Zamawiającego, 
3) odbiór usług będzie dokonywany przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego 
przy udziale Wykonawcy, którzy potwierdzają ich wykonanie. 
6. Zapłata za wykonane i odebrane usługi nastąpi w ciągu ……… dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, na podstawie: kart drogowych, 
raportów pracy- za okres rozliczeniowy usługi - potwierdzonych przez dyżurnego zimowego 
utrzymania dróg. 
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7. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek 
Wykonawcy wskazany na fakturze. 
 

§ 9 
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za każdą godzinę opóźnienia                         
w rozpoczęciu pracy wynoszącej ponad 1 godzinę, licząc od czasu wyznaczonego na 
rozpoczęcie pracy sprzętu, w wysokości 70% ceny jednostkowej netto.  
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy                    
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości umownej netto. 
3. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 20% wartości umownej netto,                     
z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w § 10 pkt 5). 
4. Zwłoka w zapłacie faktury – odsetki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
6. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na 
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności 
Wykonawcy. 
7. W przypadku powstania szkody w przekazanym do pracy sprzęcie stanowiącym własność 
Zarządu Dróg Powiatowych na skutek niewłaściwej eksploatacji - Wykonawca pokrywa 
pełną wartość powstałej szkody. 
8. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania prac i usług będących przedmiotem umowy Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za zaistniałe szkody łącznie ze skutkami finansowymi (pokrywa 
pełną wysokość zaistniałej szkody). 
 

§ 10 
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Wykonawca odmówił przystosowania oferowanego środka transportu dla potrzeb 
zimowego utrzymania dróg zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej 
stanowiącej załącznik i integralną część niniejszej umowy, 
2) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie podstawił w pełni sprawnego sprzętu                      
i zwłoka ta trwa dłużej niż cztery dni, 
3) Wykonawca realizuje usługi w sposób niezgodny z Planem zimowego utrzymania dróg, 
Specyfikacją Techniczną, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,  
4) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, 
5) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                      
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
W tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 
W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego                   
mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 11 

1. W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom przy czym zmiany 
postanowień umowy mogą dotyczyć wyłącznie : 

1.1. zmiany obowiązującej stawki podatku VAT,   
1.2. zmiany wynagrodzenia, w przypadku: 
  -  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
      art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. z późn. zm. o minimalnym  
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      wynagrodzeniu za pracę,  
  -   zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu   
      zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub  
      zdrowotne,  

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia 
publicznego, wynikającego z zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy umowy zawartej 
na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia  
w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony                           
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.   
 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie                 
w formie Aneksu podpisanego przez Strony. 
 

§ 12 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 13 

Na zbycie swoich zobowiązań przez Wykonawcę na rzecz innych kontrahentów musi być 
wyrażona pisemna zgoda Zamawiającego. 
 

§ 14 
1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 15 
1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
            WYKONAWCA:                                                              ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 
……………………………………    ……………………………......... 
 
 
Kontrasygnata Głównego Księgowego 
 
 
…………………………………… 

 


