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Załącznik 4 

 

UMOWA Nr ZPM. …... .2017 (WZÓR) do części I,II,III,IV,V,VI, VII* 
 

W dniu ................. 2017 r. w Mielcu pomiędzy Gminą Mielec reprezentowaną przez  

Wójta Gminy Mielec – Józefa Piątka 

przy kontrasygnacie  

Skarbnika Gminy Mielec- Małgorzaty Cyran zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 

................................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez: 

................................................................................................................................................................... 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

na podstawie  §1 Zarządzenia Nr 249/2017 Wójta Gminy Mielec z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia 

regulaminu udzielania przez Gminę Mielec zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych 

równoważności 30.000 euro netto została zawarta umowa o następującej treści: 

§1. 

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie pn. :,,Odśnieżanie dróg gminnych i 

parkingów w sezonie 2017/2018 – Gmina Mielec”  

Część I( *) 

Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Wola Mielecka, Rzędzianowice,  

Część II( *) 

       Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Boża Wola, Książnice, Goleszów 

Część III( *) 

      Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Podleszany, Rydzów 

Część IV( *) 

       Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Chorzelów 

Część V( *) 

       Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Chrząstów, Złotniki,  parking k. UG. Mielec. 

Część VI( *) 

       Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach Szydłowiec, Trześń,  

Część VII( *) 

       Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Wola Chorzelowska,  

 

§2. 

1. O konieczności przystąpienia do odśnieżania dróg wyznaczony przedstawiciel Zamawiającego będzie 

każdorazowo informował Wykonawcę telefonicznie, dzwoniąc pod numer .................... lub wysyłając 

wykaz pocztą elektroniczną. 

2. Za 1 km prawidłowo odśnieżonej drogi Zamawiający uważa odśnieżenie drogi na całej szerokości a 

jeżeli droga ma nawierzchnię asfaltową - na całej szerokości asfaltu łącznie ze wszystkimi zatokami 

przystankowymi, pętlami nawrotowymi autobusów komunikacji publicznej oraz odśnieżeniem 

skrzyżowań z drogami publicznymi.  

2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że droga jest nieprawidłowo odśnieżona np. zbyt wąsko lub pomimo 

odśnieżania na jezdni zalega warstwa śniegu większa niż 3 cm to Wykonawca zobowiązany będzie  

poprawić odśnieżenie bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Wykonawca ma obowiązek rozpocząć odśnieżanie dróg w ciągu 1 godziny od telefonicznego zgłoszenia 

konieczności odśnieżania i zakończyć w ciągu 6 godzin od zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia z 

wyprzedzeniem jednodniowym usługa odśnieżania na wyznaczonych odcinkach ma być zakończona do 

godziny 6.00 

§3. 

1. Za wykonywanie prac będących przedmiotem umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie według cen jednostkowych określonych w Formularzu ofertowym tj. 1km odśnieżania 

drogi brutto: ………......zł (słownie………………………………...………….) oraz ilości rzeczywiście 
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wykonanych jednostek w oparciu o protokół odbioru zawierający wykaz odśnieżonych dróg z datą kiedy 

usługa została zrealizowana potwierdzony przez Sołtysa danej miejscowości. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktur w terminie 30 dni 

od dnia ich doręczenia Zamawiającemu. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będą stanowiły potwierdzone przez sołtysów danych miejscowości 

protokoły z wykazem odśnieżonych dróg. 

5. Wynagrodzenie będzie przysługiwało tylko za te kilometry gdy Wykonawca odśnieża drogę. Za drogę 

dojazdu do drogi która ma być odśnieżona wynagrodzenie nie przysługuje. 

6. Osoby pracujące na sprzęcie do odśnieżania muszą być wyposażone w telefon komórkowy, którego 

numer Wykonawca przekaże Zamawiającemu. 

§4. 

Protokoły z wykazem kilometrów odśnieżonych dróg Wykonawca będzie przedkładał do potwierdzenia 

Sołtysowi nie później niż dwa dni po wykonaniu usługi. 

§5. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków powstałych w trakcie odśnieżania. 

§6. 

1. W przypadku nie dotrzymania terminu o którym mowa w §2 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w rozpoczęciu odśnieżania lub 

opóźnienia w zakończeniu odśnieżania. 

2. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca w ciągu 2 godzin od powstania awarii ma obowiązek 

uruchomić sprzęt zastępczy pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 

200 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki począwszy od rozpoczęcia 3 godziny od powstania awarii. 

3. Wykonawca oświadcza, ze wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego 

mu wynagrodzenia ( potrącenie przy zapłacie faktury). 

§7. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

§8. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach  1 egz. dla Wykonawcy 

i 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


