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UMOWA Nr INW.271.7/2021/…../ 
 

Zawarta w dniu …….. 2021r pomiędzy:  

 

Gminą Radziemice, 32-107 Radziemice, NIP: 6821762292 reprezentowaną przez: 

Pana Marka Słowińskiego – Wójta Gminy 

Przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Edyty Zapart-Świdzińskiej zwaną w dalszej części 

”Zamawiającym” 

 a 

Firmą: ……………………………. 

reprezentowaną przez …………………………, zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

§1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie zgodnie  

z ofertą: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Radziemice 

w sezonie 2021/2022” 

2. Zimowe utrzymanie dróg polega na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości przy użyciu 

sprzętu i materiałów uszarstniających zgodnie z warunkami określonymi  

w standardzie odśnieżania. 

3. Całość prac Wykonawca zrealizuje przy użyciu własnego sprzętu, transportu  

i materiałów we wszystkie dni tygodnia wyłącznie na zlecenie Zamawianego. 

 

§2 

Integralną częścią umowy jest: 

1. Mapa z sieci dróg na terenie Gminy Radziemice z zaznaczeniem kolejności odśnieżania. 

2. Zarządzenie Nr 4 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 

1994 roku w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. 

 

§3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 

……………. złotych netto (słownie: ………….) …………. złotych brutto (słownie: 

…………………..) za jedną godzinę wykonanej usługi.  

2. Za wykonane prace Wykonawca wystawiał będzie Zamawiającemu częściowe faktury 

w terminach: do 15.01.2022 r., do 05.02.2022 r., 05.03.2022 r, 30.04.2022 r.  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie w terminie do 14 dni od daty 

dostarczenia faktury. 

4. Integralną częścią każdej faktury jest załącznik z ilością przepracowanych godzin z 

danym dniu potwierdzony przez Sołtysa danej miejscowości lub przedstawiciela 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe niezbędne do realizacji zadania 

objętego Umową. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość wykonanych robót zgodnie  

z obowiązującym standardem. 

 

§4 

Do obowiązków Zamawiającego należy: współpracowanie i przekazywanie informacji 

w sprawie zleceń wynikających ze zgłoszeń w sprawie utrzymania przejezdności dróg 

gminnych. 
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§5 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. 24-godzinna dyspozycja w stosunku do Zamawiającego w zakresie przyjęcia zgłoszenia 

i wykonania robót objętych Umową. 

2. Wykonanie robót będących przedmiotem umowy zgodnie z kolejnością odśnieżania. 

3. Przystąpienie do usuwania skutków zimy w czasie 90 minut  

od zgłaszania przez Zamawiającego dróg w I kolejności odśnieżania. 

4. Zgłoszenia ewentualnych zmian zakresu usuwania skutków zimy przed wykonaniem 

robót. 

5. Zapewnienie warunków BHP i przepisów ruchu drogowego przy realizacji zakresu 

umowy. 

6. Wykonanie dodatkowych robót zleconych przez Zamawiającego. 

7. W przypadku uszkodzenia urządzeń melioracyjnych, drogowych, 

telekomunikacyjnych, gazowych i elektrycznych doprowadzania ich  

do pierwotnego stanu na własny koszt. 

 

§6 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilno-prawną za ewentualne szkody na 

osobach lub rzeczach powstałe w wyniku niewłaściwego utrzymania dróg  

w wymaganym standardzie. 

2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszystkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. 

 

§7 

1. Koordynatorem ze strony Zamawiającego będzie ……………………………….. 

2. Wykonawca ustanawia pracownika przyjmującego zgłoszenia w osobie:  

…………………………………. 

 

§8 

Roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem wynikłe w trakcie robót będą zlecane przez 

Zamawiającego pisemnie. 

 

§9 

Zamawiający ma prawo usunąć zastępczo wady w wykonaniu zimowego utrzymania dróg 

gminnych na koszt Wykonawcy. 

 

§10 

W wypadku niestarannego wykonania zleconego zadania bądź nie dotrzymywania warunków 

umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

 

§11 

1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie bez naruszania 

przepisów prawa. 

2. Niedopuszczalna pod rygorem nieważności jest taka zmiana niniejszej umowy oraz 

wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla 

Zamawiającego. 

 

§12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych. 
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§13 

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwe Sądy Powszechne 

po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 

 

§14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy.  

 

       Zamawiający                                                                   Wykonawca 


