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                                                                                                                  Załącznik  Nr 6A do SIWZ 

UMOWA Nr ...........2019 

 

Zawarta w dniu …………….pomiędzy : 

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, NIP: 8911623744 

w imieniu którego działa: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 

87-700 Aleksandrów Kujawski, reprezentowany przez ………………………… - Dyrektora Zarządu 

Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie na podstawie Uchwały Zarządu 

Powiatu Aleksandrowskiego …………………………………………………………………………... 

przy kontrasygnacie: Głównego Księgowego …………………………………………………………, 

a   

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

zwaną dalej “Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź. zm. ) dalej zwaną „ ustawą pzp”  

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług polegających na odśnieżaniu sprzętem średnim i 

likwidacji gołoledzi na drogach powiatowych zlokalizowanych w rejonie Zadanie nr ……….  w 

sezonach zimowych  2019/2020, zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy stanowiącymi odpowiednio 

załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Sezon zimowy datuje się od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2020r. 

  

§ 2 

Integralną część umowy stanowi dokumentacja dotycząca przetargu : 

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

- Formularz ofertowy  

§ 3 

1. Odśnieżanie i likwidacja gołoledzi na drogach powiatowych wykonywane będą minimum jedną 

jednostką  sprzętową.  

2. Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Materiał do likwidacji śliskości, tj. mieszankę solno – piaskową oraz posypywarkę i pług średni, 

Zamawiający zapewnia we własnym zakresie. 

§ 4 

1. Za wykonanie odśnieżania i likwidacji gołoledzi na drogach powiatowych sprzętem średnim                               

na zadaniu  nr 1 ( 2)  Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 1 godzinę efektywnej pracy sprzętu  

netto ...........................zł   ( słownie; ................................................złotych ) 

 plus należny podatek VAT 8% .....................z ł ,  

 co stanowi kwotę .................... brutto ...........................zł (słownie: ...........................................złotych) 

2. Wartość przedmiotu zamówienia , przy założeniu, że Wykonawca przepracuje 800  godz. 

efektywnej pracy , przy zastosowaniu cen  o których mowa w ust. 1 wynosi : 

 

cena netto – liczba godzin 800  x cena za 1godz.tj. ............................zł              

 ( słownie : ....................................................  złotych ) 

Podatek VAT 8 % tj ...................................................... zł 

Cena brutto tj:....................................................zł           

 ( słownie : ....................................................  złotych.)  
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3. Podana szacunkowa ilość godzin może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego i nie 

może stanowić podstawy  do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości 

faktycznej odpłatności z tytułu realizacji zamówienia. 

4. Faktura będzie wystawiona na: 

Nabywca: Powiat Aleksandrowski, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, 

NIP: 8911623744. 

Odbiorca - Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, 

ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski 

Fakturę należy złożyć zgodnie z wybranym przez Wykonawcę sposobem: w tradycyjnej formie 

pisemnej lub ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną. 

 

§ 5 

1. Za wykonane w danym miesiącu kalendarzowym  usługi Wykonawca wystawi  fakturę VAT. 

2. Podstawą wystawienia faktur będą zapisy o wykonaniu usług zawarte w kartach drogowych  

i dzienniku pracy sprzętu potwierdzone podpisem upoważnionego pracownika Zamawiającego. 

3. Faktury opłacone zostaną w terminie  21 dni  od daty doręczenia ich płatnikowi na  rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

           NIP Wykonawcy : ................................................................... 

 

§ 6 

1.Do obowiązków Zamawiającego  należy: 

a) w razie potrzeby codzienne  ustalenie zadań dla Wykonawcy w zakresie odśnieżania                                      

i likwidacji śliskości na poszczególnych drogach powiatowych. 

b) udostępnienie mieszanki solno-piaskowej wraz z załadunkiem w punkcie składowania wskazanego 

przez Zamawiającego,  

c)   udostępnienie sprzętu tj. posypywarkę i pług średni wg. odrębnego porozumienia/umowy. 

 

2.Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) przystąpienie do odśnieżania i likwidacji śliskości najpóźniej w ciągu ……….. minut od 

telefonicznego zawiadomienia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, 

b) wykonanie zleconych usług w zależności od występujących potrzeb w dni powszednie, niedziele                  

i dni ustawowo wolne od pracy bez względu na porę dnia i nocy, 

c) posiadanie telefonu komórkowego umożliwiającego nieustanny kontakt z upoważnionym 

pracownikiem Zamawiającego, 

d) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o awarii sprzętu przeznaczonego do odśnieżania                      

i likwidacji śliskości, 

e) dojazd do miejsca załadunku mieszanki solno-piaskowej, przejazd na przeznaczoną do odśnieżania 

drogę oraz zjazd z drogi po wykonaniu zadania, 

f) używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii sprzętu Wykonawca 

zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego nie później niż w ciągu 180 minut, 

 

§ 7 

1.W razie 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 30 dni  od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 

przypadku Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do tej pory usługi. 

2. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                      

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć 

miejsce w następujących sytuacjach:  

a)  w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności 

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 

rozmiarach,  

b) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
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c) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).  

3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2 Zamawiający może:  

a) wprowadzić usługi zamienne; 

b) wprowadzić usługi dodatkowe; 

c) dokonać rozliczenia na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów 

potwierdzających wykonanie usługi; 

d) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług; 

e) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia. 

4. Zmiana cen paliw nie stanowi podstawy do zmiany niniejszej umowy. 

 

§ 8 

1. Wykonawca może powierzyć, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom.  

2. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą pod rygorem nieważności powinna być zawarta      

w formie pisemnej. Wykonawca przedstawi umowę z podwykonawcą/mi Zamawiającemu. 

3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należytego podwykonawcy  

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

4. O każdej miesięcznej płatności na rzecz podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 

poinformować Zamawiającego przedkładając dowód uiszczenia płatności.  Do czasu przedłożenia ww. 

dowodu Zamawiający może wstrzymać kolejną płatność w tym zakresie nie stosuje się zapisu § 5 ust 

3 umowy.  

5. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada                  

za działanie i zaniechania podwykonawców jak za własne 

 

§ 9 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania są kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  za opóźnienie w  przystąpieniu do wykonania zadania: 

a) za 1 godzinę opóźnienia od zgłoszenia  5%  wartości wykonania zleconego zadania 

b) za 2 godziny opóźnienia od zgłoszenia 10% wartości wykonania zleconego zadania 

c) za 3 godziny opóźnienia od zgłoszenia  20% wartości wykonania zleconego zadania 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  w wysokości brutto  

2.000,00zł (słownie dwa tysiące złotych). 

3.Kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej 

wystawionej przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

kar umownych do wartości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 10 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wobec osób trzecich powstałe w związku         

wykonywaniem usług objętych umową. 

 

§ 11 

Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC pojazdu, którym będzie realizował przedmiot 

umowy.   

 

§ 12 

1.Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie wynagrodzenia w przypadku ewentualnych 

zmian  stawek  podatku  od towarów i usług (VAT), 

2. Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie pod rygorem nieważności. 
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§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy      

z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 14 

Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których  Strony nie znajdą 

polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

                  

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                              

                                                                                                                               WYKONAWA 

                
 


