
                  zał. nr 2 do SIWZ 
Wzór umowy nr ………………      

 

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 

reprezentowaną przez:  

…………………………… 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego 

zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2017r. poz 1579 z późn. zm.)  

§ 1. 

 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zadanie pn.: „Zimowe 

utrzymanie dróg na terenie gminy Janów w sezonie zimowym 2018/2019” o następującym 

charakterze: 

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

2) Zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie) 

obejmujące następujące części zamówienia:  

dla części nr 1 miejscowości: Bystrzanowice, Bystrzanowice Dwór, Lgoczanka, Hucisko, 

Góry Gorzkowskie,*  

dla części nr 2 miejscowości: Żuraw, Zagórze, Lusławice, Okrąglik, Lipnik, Czepurka,* 

dla części nr 3 miejscowości: Siedlec, Pabianice, Skowronów,* 

dla części nr 4 miejscowości: Piasek, Śmiertny Dąb,* 

dla części nr 5 miejscowości: Złoty Potok, Janów ul. Kosynierów,* 

dla części nr 6 miejscowości: Janów, Ponik,* 

* nie potrzebne skreślić 

§ 2. 

 

1. 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, posypywanie realizowane poprzez użycie sprzętu mechanicznego tj. pługi 

piaskarko-solarki itp. 

2. Realizując zamówienie Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) odśnieżania dróg i posypywania w sytuacji wystąpienia zjawiska śliskości 

zimowej lub nadmiernych opadów śniegu po uprzednim uzgodnieniu z 

Zamawiającym,      



b)  zapewnienia we własnym zakresie materiału do posypywania dróg i ulic 

gminnych celem usunięcia śliskości zimowej tj. mieszanki piaskowo – solnej (70-

30%). Do obowiązków wykonawcy należy odpowiednie przechowywanie i 

przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej, 

c) prowadzenia stałych obserwacji warunków atmosferycznych i informowania 

Zamawiającego o potrzebie podjęcia działań dla utrzymania dróg i ulic gminnych,   

d) bezwzględnego respektowania poleceń pracownika Urzędu Gminy Janów 

odpowiedzialnego za bezpośrednie prowadzenie akcji zimowej w zakresie 

odśnieżania i posypywania,   

e) potwierdzenia wykonania poleceń telefonicznych Zamawiającego, najpóźniej przy 

rozliczaniu zrealizowanych etapów usług, 

f)  w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych w ciągu ……… 

minut podjąć akcje odśnieżania lub posypywania na drogach gminnych po 

telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju 

usług do wykonania,   

g) zapewnienia całodobowej łączności z Zamawiającym w celu przekazywania 

poleceń uwag oraz dyspozycji,   

h) stosowania wyłącznie pojazdów i maszyn drogowych zarejestrowanych oraz 

posiadających dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych i wyposażonych w 

ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy wg. obowiązujących przepisów,  

i) zapewnienia w przypadku awarii pojazdu wykonującego usługi zastępczy pojazd 

spełniający wymagania zawarte w niniejszej SIWZ. Zamawiający nie będzie 

ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.    

j) wywożenia śniegu i błota z terenu objętego zamówieniem na zlecenie 

Zamawiającego. Wywóz śniegu i błota oraz miejsce jego składowania należy do 

Wykonawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

k) dostarczyć do Urzędu Gminy zestawienie wykonanych prac określające liczbę 

godzin pracy 1 raz w ciągu tygodnia (dopuszcza się składanie zestawienia w 

formie elektronicznej na adres gmina@janow.pl ). 

 

3.  Zasady postępowania w czasie wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego:  

1) Przestrzeganie przepisów:   

a) ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017.1260))   

b)  ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U  z 2017.2222)  

c) Ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2018.992 t.j.)  

d) Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2018.1454 t.j.)  

e) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2015 r. w sprawie rodzaju i warunków 

stosowania środków jakie mogą być stosowane na drogach publicznych, ulicach i placów (Dz. 

U. Nr 230 poz. 1960)    2) Wykonawca dostosowuje organizacje pracy w taki sposób, aby 

była możliwość obsługi kilku zleceń jednocześnie. 

 

§ 3. 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga 

zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób 

wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na  podstawie 

umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane 

w wykonywaniem usług, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie jakim będą wykonywać 

osobiście usługi lub roboty. 

mailto:gmina@janow.pl


2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego 

oświadczenie, że przy realizacji usług będzie zatrudniał osoby, o których mowa w ust. 1 na 

podstawie umowy o pracę (dotyczy również podwykonawców i dalszych podwykonawców) 

oraz listę tych osób (pracowników). Bez przedstawienia listy pracowników osoby, które 

muszą być zatrudnione na umowę o pracę nie będą mogły wykonywać pracy z winy 

Wykonawcy. Po zakończeniu robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, 

że podczas realizacji usług zatrudniał osoby, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy o 

pracę.  

3. Jeżeli usługi będzie wykonywała osoba niezatrudniona na umowę o pracę, co zostanie 

ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy upoważnione na podstawie 

odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiązany jest do odsunięcia tej 

osoby od pracy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000 PLN za 

każdy taki przypadek. Fakt wykonywania pracy przez taką osobę musi zostać potwierdzony 

pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

 

§ 4. 

 

1. Umowę zawiera się na czas: od dnia podpisania umowy do 30.04.2019r. 

2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków 

atmosferycznych realizacja usług może być przedłużona w stosunku do terminów 

określonych powyżej, zaś w przypadku braku opadów śniegu i mrozu termin może ulec 

skróceniu. 

 

§ 5. 

 

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. 

§ 6. 

 

1. Ustala się następujące ceny za wykonanie usług: 

 

Część nr  1 zamówienia:* 

 

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 Cena 



netto 

[zł/h] 

brutto 

[zł/h] 

1 
Zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej 

(posypywanie) 
    

 

Część nr  2 zamówienia:* 

 

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) 
    

 

Część nr  3 zamówienia:* 

 

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) 
    

 

 

Część nr  4 zamówienia:* 

 

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 

Cena 

brutto 



[zł/h] [zł/h] 

1 
Zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej 

(posypywanie) 
    

 

Część nr  5 zamówienia:* 

 

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) 
    

 

Część nr  6 zamówienia:* 

 

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) 
    

* nie potrzebne skreślić 

 

2. Stawka Zleceniobiorcy zawiera wszystkie koszty wykonania całkowitego zakresu prac tj. 

robocizny, sprzętu, transportu, materiałów (piasek, sól) i inne koszty.  

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

wojewódzką, powiatowymi. 

3. Wartość przedmiotu umowy przy zakładanej liczbie godzin wyjazdowych wynosi 

………… 

4. Rzeczywista – ostateczna wartość umowy będzie znana po zakończeniu sezonu zimowego i 

wyliczeniu faktycznej liczby godzin. 

 

§ 7. 

 

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 m. in. szerokości odśnieżania, ilości rozsypywanych 

środków. 

2. W sprawach związanych z wykonaniem niniejszej umowy do kontaktów: 

Zamawiający wyznacza ……………………Tel. …………………..  

Wykonawca wyznacza: …………………. Tel. …………………..  

 

§ 8. 

 

1.Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury za każdy miesiąc wykonania usługi. 

2.Zamawiający wypłaci wykonawcy należność za wykonane usługi w terminie 30 dni od daty 

złożenia faktury przez wykonawcę.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo, iż wierzytelności wynikłe z niniejszej umowy nie 

mogą być przenoszone bez jego zgody na rzecz osób trzecich.  

 

§ 9. 

 

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

osobom trzecim powstałe w wyniku realizacji umowy. 

2. Wykonawca oświadcza że na okres realizacji zamówienia zawarł odpowiednie umowy 

ubezpieczeniowe w tym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z prowadzoną 

usługą zimowego utrzymania dróg. 

§ 10. 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca - w wysokości 15.000,00 zł 

b) w przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w §2 ust. 2 lit. f Wykonawca, 

zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 300 zł. za każdą godzinę opóźnienia. 

c) za wykonywanie usługi przez osoby, o której mowa w § 3, niezatrudnionej na umowę 

o pracę – w wysokości 1.000,00 PLN za każdy taki przypadek; 

2. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

§ 11. 

 

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 

usług 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, 



- zmiana terminu zakończenia umowy jeżeli czas trwania okresu zimowego będzie dłuższy 

bądź krótszy niż zakładano do realizacji umowy 

 

 

§ 12. 

 

1. 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. 

 

§ 13. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 14. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 

 

§ 15. 

 

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

zamawiającego. 

 

§ 16. 

 

Umowa została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach 2 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

  Zamawiający            Wykonawca 

 
 


