
Załącznik nr 5 do SIWZ 
   

  
               U  M  O  W  A    (projekt)    

   
 dot. części 1-7  

                     
zawarta w Krośnie w dniu ................ pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg, 
ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, zwanym dalej w tekście niniejszej umowy 
„Zamawiaj ącym” , reprezentowanym przez: 
 
Marek Pepera       -     Kierownik PZD 
 
a  ..................................................., NIP: ......................................, zam. ..................................... 
prowadzącym firmę pod nazwą ........................................................................., zwanym dalej 
w tekście niniejszej umowy „Wykonawcą”.  
 

§ 1 
 

1. Umowa zostaje zawarta na podstawie zamówienia publicznego udzielonego przez 
Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami/. 
Integralną część umowy stanowi SIWZ wraz z ofertą. 
 
2. Przedmiotem umowy jest zadanie:  
  

 Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 
zimowym 2013/2014 

 
Część Nr .......: Rejon ...........................................  
 
W/w Rejon obejmuje trasy: ………………………………………………………. 
 
3. Do świadczenia w/w usług Wykonawca stawia do dyspozycji następujący sprzęt: 
 

- ............................................. 
- .............................................  
 

§ 2 
 

1.Wykonawca zobowiązuje się: 
a) do odśnieżania i utrzymywania przejezdności dróg na zadaniu objętym umową – 

wg obowiązujących standardów, stanowiących załącznik do umowy 
b) do zwalczania śliskości na odcinkach wyznaczonych do posypywania dróg na zadaniu 

objętym umową, 
c) do mechanicznego załadunku piaskarek środkami uszorstniającymi 

(zgodnie ze SIWZ), 
d) do ręcznego rozsypywania materiałów na kratach wsypowych piaskarek, 
e) do świadczenia usług na polecenie Dyżurnego Zimowego Utrzymania Dróg o każdej 

porze w ciągu doby i w każdy dzień tygodnia – w czasie obowiązywania umowy 



2. W wyjątkowych sytuacjach, spowodowanych ciężkimi warunkami zimowymi lub 
niewystarczającą ilością sprzętu spowodowaną awariami lub innymi zdarzeniami losowymi, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania sprzętu na inne drogi powiatowe nieujęte 
umową. Wynagrodzenie za świadczenie usług na drogach nieobjętych umową odbywać się 
będzie wg stawek obowiązujących w umowie. 

  
§ 3 

 
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ½ oferowanej najniższej ceny za godz. pracy 
sprzętu, za każdą godz. pozostawania w dyspozycji, na polecenie dyżurnego. 

 
§ 4 

 
Akcją zimową kieruje Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg z Obwodu Drogowo 
Mostowego w Dukli. 
 

§ 5 
 

Materiały niezbędne do zwalczania śliskości zapewni Zamawiający. 
 

§ 6 
 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 
 
Od dnia podpisania umowy do dnia 15.04.2014r. 
 
2. Dokładne terminy podstawienia (i zakończenia usług) nośników z zamontowanymi 
pługami i piaskarkami oraz jednostek sprzętowych zostanie ustalony odrębnie 
z poszczególnymi oferentami, z którymi została podpisana umowa. Zastrzega się również 
możliwość przesunięcia rozpoczęcia i zakończenia Akcji Zimowej, w zależności od 
warunków atmosferycznych. 
 
3. Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikami zawartymi 
do SIWZ oraz wykonywać wszelkie polecenia Zamawiającego dot. przedmiotowego zadania.  

 
§ 7 

 
1. Przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg zastrzega sobie prawo kontroli jakości i ilości 
wykonanych prac - zgodnie z umową.  
 
2. Wynagrodzenie obejmuje czas pracy od momentu wezwania do chwili zwolnienia 
Wykonawcy przez Dyżurnego ZUD. 
 
3. Z tytułu wykonanej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg stawki ofertowej tj.  
 
a). praca zestawu (nośnik + piaskarka + pług): 
 
- piaskowanie    ................... zł/godz. 
- odśnieżanie    ................... zł/godz. 
- piaskowanie + odśnieżanie  ................... zł/godz.  



 
 
b). Praca zestawu (nośnik + pług ciężki): 
 
- odśnieżanie    .................... zł/godz. 
 
Wynagrodzenie wg stawki ofertowej godzinowej obejmuje godzinę pracy sprzętu obejmującą 
czas od momentu wezwania do prowadzenia odśnieżania lub likwidacji gołoledzi do 
momentu zwolnienia z prowadzenia akcji.  
 
4. Maksymalna wartość umowy, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, nie może 
przekroczyć kwoty ................... zł (brutto); słownie: ............................................................... 
 

§ 8 
 

1. Rozliczenie za wykonane usługi dokonywane będzie na podstawie faktur wystawionych 
w okresach miesięcznych realizowanych w ciągu 30 dni od daty ich dostarczenia do 
Zamawiającego. 

 
2. Za niedotrzymanie terminu płatności wymienionego w ust. 1, Wykonawcy przysługują 

odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej. 
 
3. Faktura może być wystawiona przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie 

potwierdzonego przez Zamawiającego zakresu usług. 
 

§ 9 
 
W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich, na skutek niewykonania lub 
nienależytego wykonania usług wymienionych w § 1 Wykonawca zobowiązany jest do 
pokrycia pełnej wysokości szkody.  

 
§ 10 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie stosowanie następujących kar umownych: 

a.) obniżenie wynagrodzenia w przypadku opóźnienia w podstawieniu sprawnego sprzętu  
- do 2 godz. po uzgodnionym czasie w wysokości 20 % wynagrodzenia za 2 godz.  
      pracy jednostki 
- powyżej 2 godz. po uzgodnionym czasie w wysokości 50 % wynagrodzenia za  
      4 godz. pracy tej jednostki  

 
2. W przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu zamówienia, Zamawiający może 

rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 
 
3. Zamawiający może w przypadku niewykonania umowy, zlecić na koszt i ryzyko 

Wykonawcy realizację umowy w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi 
w okresie zimowym innemu podmiotowi. 

 
 
 
 



 
§ 11 

 
1.Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji umowy ze względu na warunki 
atmosferyczne. 
 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy w części dotyczącej maksymalnej 
wartości umowy, o której mowa w § 7, ust.4 umowy – ze względu na zmniejszone lub 
zwiększone potrzeby Zamawiającego wynikające z bieżącego utrzymania dróg w danym 
sezonie. 
 
3. Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego za 30 dniowym okresem 
wypowiedzenia.  
 
4. Wykonawca nie może wypowiedzieć umowy w czasie trwania sezonu zimowego.  
 
5. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn objętych w art. 145 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
§ 12  

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
§ 13 

 
Wszelkie spory wynikłe z tytułu umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Krośnie. 

 
§ 14 

 
Umową sporządzono w 2 –ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.  
                                                                                                                            
 
 
 
Zamawiający:                                                                                                      Wykonawca: 
 

 
 

 
 

 


