
ZAłacznik nr  3  do SIWZ
GK.271.1.2017

UMOWA NR....../2017

zawarta w dniu .................................. w Tarnowie pomiędzy:
ZAMAWIAJĄCYM: Gminą Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, reprezentowaną przez: 
mgr Grzegorz Kozioł                     -  Wójt Gminy 
przy udziale mgr Ireny Podraza   -  Skarbnika Gminy 

a WYKONAWCĄ: ............................................................................................................................

§ 1.

1.W  wyniku  przeprowadzenia  rozeznania  cenowego  w  zamówieniu  do  30.000  EURO,
GK.271.21.2017 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania „zimowe utrzymania
dróg  gminnych  w  zakresie  odśnieżania  i  zwalczania  śliskości  zimowej  w  roku  2017  w
miejscowości Poręba Radlna i Radlna. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na:
a) usuwaniu śliskości zimowej przez posypywanie /mieszanką piaskowo – solną/,
b) odśnieżaniu,
c) załadunku materiałów ciernych na piaskarki,
d) składowaniu materiałów do zwalczania śliskości, 
e) transporcie materiałów do miejsca ich składowania.

2.  Przystąpienie  do  prac  związanych  z  zimowym  utrzymaniem  dróg  nastąpi  niezwłocznie  po
wystąpieniu  niekorzystnych  warunków  pogodowych  lub  na  wezwanie  upoważnionego
przedstawiciela Gminy lub sołtysa.
Jednakże Każdy wyjazd pojazdów w celu świadczenia usług zimowego utrzymania dróg musi
być  uzgadniany  telefonicznie  z  pracownikiem  Urzędu  Gminy  Tarnów,  wskazanym  przez
Zamawiającego, w celu weryfikacji konieczności wyjazdu sprzętu na drogi.
3.  Rozpoczęcie  prac  musi  nastąpić  nie  później  niż  w  czasie  dwóch  godzin  od  otrzymania
telefonicznego zlecenia. 
4.  Wezwanie może nastąpić w okresie całej doby telefonicznie pod nr tel. kom. …..........

§2

1. Za wykonanie usługi określonej w § 1 Wykonawca  będzie pobierał wynagrodzenie wyliczone na
podstawie następujących stawek:

a) praca sprzętu przy odśnieżaniu – …...... zł/godz. brutto, 
b) praca sprzętu przy posypywaniu wraz z materiałem – …........  zł/godz. brutto, 
c)  praca sprzętu przy odśnieżaniu oraz posypywaniu wraz z materiałem  –  ….......
zł/godz.  brutto. 

2.Ustalona stawka godzinowa obejmuje wszystkie godziny łącznie z godzinami w dni świąteczne
i ustawowo wolne od pracy oraz podatek VAT.
3.Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów dojazdu środków transportowych i sprzętu do miejsca
składowania materiałów oraz kosztów montażu i  demontażu sprzętu oraz załadunek materiałów
sypkich  do posypywania dróg.
4.Maksymalna  wartość  zamówienia  w  okresie  trwania  umowy nie  może  przekroczyć  kwoty
….................. złotych brutto (słownie: ….........................)



5.Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  wykorzystania  zamówienia  w  niepełnym  zakresie.
Powyższe będzie uzależnione od warunków atmosferycznych oraz potrzeb Zamawiającego.

§ 4

1. Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie w całym okresie umownym gotowości
technicznej sprzętu.
2. Wykonawca pokrywa koszty naprawy własnego sprzętu.

§ 5

Umowę zawiera się na okres od dnia …………... 2017 roku do 30.04.2017 r.  

§ 6

1. Rozliczenie ilościowe wykonanych usług następować będzie na podstawie faktur VAT
potwierdzonych przez Sołtysa danej miejscowości lub zaakceptowanego przez tut. Urząd Członka
Rady Sołeckiej lub wytypowaną przez Urząd Gminy Tarnów niezależną osobę lub przez
pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów. Rozliczenie będzie
następowało na podstawie faktur, w cotygodniowych odstępach /raz w tygodniu we  wtorek  za
poprzedni tydzień)/.
2. Podstawę do sporządzenia faktury stanowić będzie ilościowe wykonanie usług usuwania
śliskości na drogach gminnych wraz z ich przyporządkowaniem do miejscowości w których
realizowana była usługa.
3. Karty winny określać miejsce oraz rodzaj wykonywanej usługi: odśnieżanie, posypywanie lub
odśnieżanie z posypywaniem oraz ilości godzin. Czas pracy sprzętu z karty winien zgadzać się z
odczytem z urządzenia GPS przesyłającego lokalizację sprzętu oraz czas jego pracy. Po weryfikacji
czasu pracy sprzętu przez pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów,
karty należy potwierdzić przez Sołtysa wsi lub zaakceptowanego przez tut. Urząd Członka Rady
Sołeckiej lub wytypowaną przez Urząd Gminy Tarnów niezależną osobę lub przez pracownika
Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nakazania Wykonawcy sposobu wykonania usługi.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wskazanej usługi tj. odśnieżania lub posypywania lub
łącznie odśnieżania z posypywaniem, zgodnie z poleceniem Zamawiającego. Wykonawca przed
wyjazdem  na  drogi  uzgodni  każdorazowo  z  Zamawiającym  sposób  świadczenia  usługi  oraz
zweryfikuje czy jest konieczność świadczenia tej usługi. W razie wykonywania usług niezgodnie z
poleceniem Zamawiającego lub niezgodnie z weryfikacją, wykonana usługa nie będzie podlegała
zapłacie. 
5. W razie braku pod fakturą opisanych kart, Zamawiający będzie miał prawo odesłania faktury do
Wykonawcy bez zapłaty, do czasu aż Wykonawca usunie nieprawidłowości. 
6. Termin płatności faktur –  30 dni od daty złożenia faktury na dzienniku podawczym Urzędu
Gminy Tarnów. 

§ 7

1. W przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań w utrzymaniu dróg, Zamawiający może
rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy. 
2.  W przypadku  odmowy wyjazdu  na  drogi  środka  transportowego  lub  sprzętowego  w
żądanym dniu  Zamawiający może  rozwiązać  umowę natychmiast  bez  wypowiedzenia  z
winy Wykonawcy.



3.  W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw od standardów wykonania
utrzymania dróg Wykonawca ponosi kary umowne w wysokości 1% wartości umownej za
każdy dzień nienależytego wykonania usługi.
4.  W przypadku rozwiązania umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości umownej.
5. Prawo odstąpienia przez Zamawiającego od umowy przysługuje ponadto w przypadkach
określonych w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych oraz w kodeksie cywilnym.

§ 8 

1.Za szkody powstałe podczas wykonywania zlecenia na rzecz osób trzecich, pełną
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, który zobowiązuje się do natychmiastowego naprawienia
powstałych szkód.
2. Za szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania usług związanych z zimowym
utrzymaniem dróg gminnych w  miejscowości  Poręba  Radlna  i  Radlna  /po  zweryfikowaniu
konieczności wyjazdu lub jego braku/ odpowiada Wykonawca.

§ 9.

W  sprawach  bieżących  dotyczących  zimowego  utrzymania  dróg  Wykonawca  kontaktuje  się  
z Urzędem Gminy Tarnów, tel. 14 688-01-15, lub Sołtysem wsi …..................................

§ 10.

Wszelkie zmiany warunków umowy odbywać się mogą w formie pisemnych aneksów pod rygorem
nieważności. 

§11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r Prawo Zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§12.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 zachowuje Zamawiający. 
 
 
                       
    Wykonawca:                                                                                       Zamawiający:
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