
Zał. Nr 2 
PROJEKT UMOWY  

 
 

Zawarta w dniu …………………. w Urzędzie Gminy Janów pomiędzy  
Gmina Janów ul. Częstochowska 1, 42-253 Janów 
 reprezentowaną przez: 
Joanna Ścigaj - Wójt Gminy Janów 
Małgorzata Laskowska – Skarbnik Gminy 
zwaną dalej Zamawiającym 
a  
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą. 

 
§ 1. 

 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zadanie pn.: „Zimowe 
utrzymanie dróg na terenie gminy Janów” o następującym charakterze: 
1) Odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości jezdni), 
2) Zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie)  
dla części nr 1 obejmuje następujące miejscowości: Bystrzanowice, Bystrzanowice Dwór, 
Lgoczanka, Hucisko, Góry Gorzkowskie,  
dla części nr 2 obejmuje następujące miejscowości: Żuraw, Zagórze, Lusławice, Okrąglik, 
Lipnik, Czepurka, 
dla części nr 3 obejmuje następujące miejscowości: Siedlec, Pabianice, Skowronów, 
dla części nr 4 obejmuje następujące miejscowości: Piasek, Śmiertny Dąb, 
dla części nr 5 obejmuje następujące miejscowości: Złoty Potok, Janów ul. Kosynierów, 
dla części nr 6 obejmuje następujące miejscowości: Janów, Ponik, 
2. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych ma na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego 
wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu i 
winno być wykonane wg standardu: 
- jezdnia odśnieżona na całej szerokości, 
- śliskość zimowa zwalczana i likwidowana poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą w 
stosunku wagowym 70-30% na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) 
za wyraźną zgodą Zamawiającego, 
- odśnieżanie, zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej realizowane poprzez użycie sprzętu 
mechanicznego tj. pługi, piaskarki, solarki itp. 
- do posypywania wykonawca używa materiałów własnych. Do obowiązków wykonawcy 
należy odpowiednie przechowywanie i przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej, 
- Wykonawca zapewni całodobowy kontakt – łączność dla Zamawiającego 
- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do Urzędu Gminy zestawienie wykonanych prac 
określające liczbę godzin pracy 1raz w tygodniu (zał. Nr 3), 
- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią ilość sprzętu oraz obsługi w celu 
należytego wykonania przedmiotu zamówienia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż wierzytelności wynikłe z niniejszej umowy nie 
mogą być przenoszone bez jego zgody na rzecz osób trzecich.  
 

 
 



§ 2. 
 

Umowę zawiera się na czas: od dnia podpisania umowy do 30.04.2016r. 
 
 
 

§ 3. 
 

1. Odśnieżanie oraz posypywanie dróg gminnych prowadzone będzie w sytuacji nadmiernych 
opadów śniegu lub występowania śliskości zimowej w zależności od potrzeb po uprzednim 
uzgodnieniu z Urzędem Gminy Janów.  
2. Wykonawca na każdorazowe żądanie Urzędu Gminy ma obowiązek przystąpić do 
odśnieżania/posypywania w ciągu 1 godziny od chwili zgłoszenia. 
3. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca, zobowiązany 
jest zapłacić karę umowną w wysokości 200 zł. za każdą godzinę opóźnienia. 

 
§ 4. 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę z należytą starannością, zgodnie z Ofertą i 
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności odpowiada za jakość i terminowość 
wykonania Umowy. 
 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia 
i zaniedbania osób, które skieruje do wykonania Umowy, jak również podwykonawców i ich 
pracowników (działania zawinione i niezawinione), jak za działania i uchybienia własne. 
 
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego niezwłocznie o 
wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy, w tym o 
wszczęciu wobec niego postępowania egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub 
jakiegokolwiek innego mogącego mieć wpływ na zakłócenie bieżącej działalności, a także o 
innych istotnych zdarzeniach, w szczególności ogłoszeniu upadłości – następnego dnia od 
dnia jej ogłoszenia. 

 
4. Ustala się następujące ceny za wykonanie usług: 

 
§ 5. 

 

Lp. Nazwa 
Cena 
netto 
[zł/h] 

Cena 
brutto 
[zł/h] 

1 odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na 
pobocze na całej szerokości jezdni)   

 
*) 

Lp. Nazwa 
Cena 
netto 
[zł/h] 

Cena 
brutto 
[zł/h] 

1 Zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej 
(posypywanie)   



 
2. Zamawiający nie ponosi kosztów dojazdu do dróg gminnych drogami: krajową, 
wojewódzką, powiatowymi. 

 
 

§ 6. 
 

1. Zrealizowanie prac objętych umową Wykonawca będzie dokumentował kartami 
drogowymi, kartami pracy i innymi dokumentami. W/w dokumenty należy przedstawić 
wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Gminy 1 raz w tygodniu. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo kontroli wykonywanych prac. 
2. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy do kontaktów: 
Zamawiający wyznacza Pana Andrzej Nowakowski tel. 343278048 w 24 
Wykonawca wyznacza:……………………….. Tel…………………. 

 
§ 7. 

 
1.Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury za każdy miesiąc wykonania usługi. 
2.Zamawiający wypłaci wykonawcy należność za wykonane usługi w terminie 21 dni od daty 
złożenia faktury przez wykonawcę.  

§ 8. 
 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 
osobom trzecim powstałe w wyniku realizacji umowy. 

§ 9. 
 

1. Za odstąpienie od umowy Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10.000,00 zł. 
2. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych. 

§ 10. 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej 
umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla 
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W 
szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści 
umowy: 
- wystąpienie zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie 
robót w umówiony sposób, 
- zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować  
zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający  dopuszcza 
możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie  podatku 
zapłaconego przez wykonawcę, 
 

 
 



§ 11. 
 

W razie wystąpienia istotnych 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 
 

 
§ 12. 

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

 
 

§ 13. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 

§ 14. 
 

Spory, które wynikną z niniejszej umowy, rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby 
zamawiającego. 

 
§ 15. 

 
Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach 2 egz. dla 
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 
 

  Zamawiający            Wykonawca 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


