
Załącznik nr 4 
UMOWA NR  

 
W dniu ………………..2020r. pomiędzy  Gminą Jastków z siedzibą w Panieńszczyźnie, 
ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, reprezentowaną przez Wójt Gminy –Teresy Kot, przy 
kontrasygnacie Skarbnika – Małgorzaty Kamińskiej, zwanym dalej Zamawiającym,  
a …………………………………………. …………………………………………. 
reprezentowanym przez …………………….…………. zwanym dalej Wykonawcą 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego, w   
      wyniku którego oferta Wykonawcy wybrana została jako najkorzystniejsza w części …… 
2. Integralna część umowy stanowią: 

a) oferta Wykonawcy z załącznikami 
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
c) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) 

                 § 2 
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg w 
sezonie 2020/2021 zgodnie ze złożoną ofertą.  

§ 3 
Strony ustalają następującą organizację robót:  
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) przekazanie Wykonawcy mapy z wyszczególnieniem dróg objętych odśnieżaniem                                 
b) przekazanie Wykonawcy mapy z wyszczególnieniem odcinków dróg objętych 

usuwaniem śliskości  
2.  Do obowiązków Wykonawcy należy; 

a) odśnieżanie na drogach wg poziomu odpowiadającego standardowi  zamawiającego, 
b) usuwanie śliskości na podjazdach, zakrętach, wzniesieniach, zatokach autobusowych 

oraz innych niebezpiecznych miejscach na drogach gminnych *  
c) odśnieżanie dróg na szerokość nawierzchni bitumicznej, a w przypadku dróg o 

nawierzchni tłuczniowej i gruntowej  na szerokość pozwalającej bezpiecznie wyminąć 
nadjeżdżający pojazd lub odśnieżyć miejsca  na mijanki o długości 50 mb 

d) odśnieżanie zatok autobusowych, przystanków i pętli autobusowych 
e) utrzymanie w gotowości sprzętu i maszyn z obsługą przewidzianą do zimowego 

utrzymania dróg , 
f) zapewnienie we własnym zakresie przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo – 

remontowej dla sprzętu 
g) zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
h) terminowe wykonanie robót 
i) dostarczenie sprzętu do realizacji niniejszej umowy 
j) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość robót.  
k) uzyskanie potwierdzenia wykonania prac,  przez upoważnionego pracownika Urzędu 

Gminy i/lub sołtysów danych miejscowości na terenie których wykonano usługę, 
l) zatrudnianie przy realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w  

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, co najmniej 
przez okres realizacji zamówienia, osób wykonujących czynności kierowca-operator. 

3. W trakcie realizacji  zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 



Podwykonawcę wymogu zatrudniania, o którym mowa w ust. 1 lit. m niniejszego 
paragrafu. Zamawiający ma prawo w szczególności do: 

a) żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy, 

b) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
oświadczenia z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy realizacji 
zamówienia, 

c) żądania przedłożenia do wglądu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę 
osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników,(tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania, 

d) żądania przedłożenia zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego 
opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy, 

e) żądania przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 
wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez  
       Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie     
       kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

                                                                 § 4 
Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony od dnia podpisania umowy do dnia 
30.04.2021r.                                                                   
                                                                         § 5 
1.    Wykonawca od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia sezonu zimowego, ponosi  
       odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie za który jest  
       odpowiedzialny. 

2.    Wykonawca zobowiązuje się  niezwłocznie  do przystąpienia do wykonania umowy w  
       przypadku zawiadomienia przez Wójta Gminy Jastków lub upoważnionego pracownika  
       Urzędu Gminy Jastków o trudnych warunkach pogodowych, jednak nie później niż w  
       ciągu …….. min. 

§ 6 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców. 

                                                           
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji.  



2. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców 
Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z nimi stosowne umowy w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

3. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących Podwykonawców. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

5. Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy, w celu wykonania zakresu usług określonych 
w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu, z co najmniej   7-dniowym 
wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić  
Podwykonawcy   rozpoczęcia realizacji usług, zaś sprzeczne z niniejszymi 
postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte 
wykonanie umowy. 

6. Zasady zawierania umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów z 
dalszymi podwykonawcami. 

                                                                         § 7 
1. Strony ustalają, że za zakres usług  objęty umową , przysługuje wynagrodzenie  
    według ceny jednostkowej brutto określonej w ofercie za faktycznie wykonaną usługę tj.: 
    ……………………………………………………………………………………………… 
2. Całkowite wynagrodzenie za zakres usług wymieniony w pkt 1 nie przekroczy kwoty   
     ……….…. zł brutto. 
 

§ 8 
1.  Wykonawca wystawiać będzie faktury nie częściej niż raz w miesiącu.  
2.  Należności będą płacone Wykonawcy przelewem, w terminie 14 dni od daty otrzymania  
     faktury potwierdzonej przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy 
2.  Do faktury należy dołączyć zestawienie potwierdzone przez upoważnionego 
     pracownika Urzędu Gminy i/lub sołtysa danej miejscowości o ilości wykonanych  
     kilometrów/godzin/Mg w każdym dniu okresu za jaki została wystawiona faktura.  
 

                                                                  § 9 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł w przypadku nie  
    przystąpienia do wykonania zlecenia za każde zdarzenie. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł w przypadku nie  
    zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia usługi za każde zdarzenie. 
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł w przypadku nie  
    wykonywania zamówienia zgodnie z umową za każde zdarzenie. 
4.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku stwierdzenia  
    wykonywania czynności, dla których zastrzeżony  został wymóg wykonywania ich w  
    oparciu o umowę o pracę na innej podstawie  niż umowa o pracę, Wykonawca zapłaci  
    Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie. 
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku nieprzedłożenia przez    
    Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy w terminie 14 dni od dnia    
   złożenia żądania przez  Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę     
   umowną w wysokości 500 zł za każde takie zdarzenie. 
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku powierzenia realizacji     
    przedmiotowej usługi Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie został  
    zgłoszony Zamawiającemu, w wysokości 5 000 zł za każde zdarzenie. 
7. W przypadku nie wykonania prac będących przedmiotem umowy w określonym czasie i     
    zakresie Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia tych prac innemu podmiotowi  



    obciążając kosztami Wykonawcę. 

§ 10 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy gdy: 

a)  Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich  
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie 

b) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób odmienny od  
opisanego w umowie, SIWZ i SST 

c)   Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż jeden dzień 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli 

Zamawiający: 
a)  nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur w terminie określonym w niniejszej 

umowie. 
3. Oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 1 i 2 należy złożyć w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 30 dni do dnia powzięcia wiedzy o 
okolicznościach będących podstawą odstąpienia. 

§ 11 
1.  Niedopuszczalna jest zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której    
     dokonano wyboru Wykonawcy. 
2.  W razie zaistnienia istotnych zmian okoliczności powodujących, 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. 

§ 12 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy 

prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.  
2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie  Sąd Powszechny właściwy dla 

Zamawiającego. 
§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymuje 
Zamawiający, a 1 otrzymuje Wykonawca. 
 
            Zamawiający                                                                               Wykonawca 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

* dotyczy części 1, 2, 3 
 
 

 


