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  Załącznik Nr 4 do SIWZ 
-projekt- 

 
 UMOWA Nr  … /2015 

 

zawarta w dniu .......................... 2015 r. w Jeleniej Górze pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim 
z siedzibą władz w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, zwanym 
dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez: 

1. Annę Konieczyńską    – Starostę Jeleniogórskiego, 
2. Pawła Kwiatkowskiego  – Wicestarostę Jeleniogórskiego, 

przy kontrasygnacie Marii Wołodźko   – Głównej Księgowej Starostwa Powiatowego, 
posiadającym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492 
a……………………………………………………………, 
zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez: 

1. ……………………     - ………………………, 
2. ……………………     - ………………………, 

posiadającym NIP ……………, REGON …………………… . 
 

Strony wspólnie ustalają, co następuje: 
 

§ 1 
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości poniŜej 207.000 euro, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), 
zwaną dalej ustawą Pzp, ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji 
wykonanie zamówienia pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin: 

Mysłakowice i Kowary w sezonie zimowym 2015-2016”. 
 

1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO usługi 
polegającej na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Mysłakowice i gminy 
Kowary w sezonie zimowym 2015-2016, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia oraz specyfikacji technicznej (Specyfikacji technicznej kompleksowego zimowego 

utrzymania dróg powiatowych i Realizacji zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Mysłakowice i Kowary  

w sezonie zimowym 2015-2016), a takŜe zgodnie z ofertą WYKONAWCY. Dokumenty te stanowią 
integralną część niniejszej umowy. 
 

2. Realizacja przedmiotu umowy prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  
27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być uŜywane na 

drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960), a takŜe normami i zasadami 
wiedzy technicznej oraz z naleŜytą starannością. 
 

§ 2 
 

1. Na przedmiot umowy, określony w § 1, składa się następujący zakres rzeczowy, zgodny 
ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i specyfikacją techniczną, w szczególności: 

1) oczyszczanie ze śniegu oraz błota pośniegowego nawierzchni wyznaczonych dróg 
powiatowych (jezdnia, chodnik) i obiektów mostowych połoŜonych w granicach 
administracyjnych gminy Mysłakowice i gminy Kowary; 
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2) zwalczanie śliskości na drogach do stanu umoŜliwiającego bezpieczną przejezdność 
wyznaczonych odcinków dróg powiatowych (jezdnia, chodnik) i obiektów 
mostowych w granicach administracyjnych gminy Mysłakowice i gminy Kowary, przy 
pomocy materiałów szorstkich i środków chemicznych, 

3) sprzątanie zanieczyszczeń pozimowych na zakończenie sezonu zimowego.  
 

2. WYKONAWCA podejmuje działania natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu, jak 
równieŜ po otrzymaniu informacji o śliskości dróg powiatowych. 
 

3. Informację, o której mowa w ust. 2, WYKONAWCA moŜe uzyskać od 
ZAMAWIAJĄCEGO, dyspozytora Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze,  
a takŜe funkcjonariuszy Policji. 
 

4. Czas na realizację usługi od momentu uzyskania informacji o potrzebie interwencji strony 
określają maksymalnie do … godzin/y (zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak w czasie nie dłuŜszym niŜ  

2 godziny). 
 

5. O wykonaniu usługi w danym dniu, a najpóźniej w dniu następnym, WYKONAWCA 
informuje telefonicznie ZAMAWIAJĄCEGO, określając zakres wykonanych prac oraz uŜyte 
środki. 

 

§ 3 

 
Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany przez WYKONAWCĘ w okresie od dnia 

15.11.2015 r. (termin preferowany) do dnia 30.04.2016 r. 
 

§ 4 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe dla 
WYKONAWCY – zgodnie z ofertą przetargową – w wysokości: 
 

- wartość brutto ………………………………………………  zł 
 słownie: …………………………………………………………………………………………. 
 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całokształt kosztów związanych  
z kompleksową realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty wszelkich robót przygotowawczych, 
porządkowych oraz koszty utrzymania zaplecza technicznego, w tym równieŜ placu na 
składowanie materiałów uszorstniających i chemicznych, a takŜe wymagane opłaty i podatki,  
w szczególności podatek od towarów i usług VAT.  
 

3. Rozliczenie za realizację usług objętych umową będzie następowało kaŜdorazowo na 
podstawie faktury Vat dostarczonej ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ w dwóch 
egzemplarzach, w terminie do 14 dni od daty wskazanej w harmonogramie płatności, o którym 
mowa w § 5 umowy, po bezusterkowym odbiorze przez ZAMAWIAJĄCEGO wykonanych 
przez WYKONAWCĘ usług. WYKONAWCA wystawi łącznie pięć odrębnych faktur.  
 

4. ZAMAWIAJĄCY nie wyraŜa zgody na udzielenie na rzecz osób trzecich cesji 
jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, za wyjątkiem uzgodnionych  
z ZAMAWIAJĄCYM podwykonawców. 
 

5. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie … dni od daty otrzymania faktury VAT. Za datę 
wypłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku, z którego dokonana zostanie płatność. 
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6. W wypadku niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO terminów płatności, 
określonych w umowie, WYKONAWCY przysługuje prawo dochodzenia ustawowych odsetek. 
 

7. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany będzie przy pomocy 
podwykonawców, wypłata wynagrodzenia WYKONAWCY nastąpi po przedstawieniu przez 
WYKONAWCĘ dowodów potwierdzających zapłatę podwykonawcom wymaganego 
wynagrodzenia. 

 

§ 5 

 

Strony ustalają harmonogram płatności, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy: 
1) za prace wykonane od 15 listopada 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.  –  w kwocie stanowiącej  

1/5 wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy; 
2) za prace wykonane od 01 stycznia 2016 r. do 31 stycznia 2016 r. –  w kwocie stanowiącej  1/5 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy; 
3) za prace wykonane od 01 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r.  –  w kwocie stanowiącej  1/5 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy; 
4) za prace wykonane od 01 marca 2016 r. do 31 marca  2016 r.  –  w kwocie stanowiącej  1/5 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy; 
5) za prace wykonane od 01 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r.  –  w kwocie stanowiącej  

1/5 wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, po dodatkowym podpisaniu przez 
ZAMAWIAJĄCEGO Protokołu odbioru uprzątnięcia pasa drogowego dróg i poboczy po zakończeniu  
akcji zima w sezonie 2015 -2016. 

 

§ 6 

 

1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy w sezonie zimowym 2015-2016 nastąpi Protokołem 
końcowym po zakończeniu prac określonych w § 2 umowy. 
  

2. Gotowość do odbioru końcowego prac WYKONAWCA zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU na 
piśmie.  
 

§ 7 
 

WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO oraz 
osób trzecich za szkody, wypadki i kolizje drogowe, a takŜe inne zdarzenia spowodowane 
zaniechaniem wykonywanych prac lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego  
z obowiązującymi przepisami wykonywania prac przy realizacji przedmiotu zamówienia. Za 
bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, na których będzie prowadzone zimowe 
utrzymanie, od chwili ich rozpoczęcia aŜ do ostatecznego zakończenia odpowiada 
WYKONAWCA. 
 

§ 8 
 

Do koordynacji  prac związanych ze świadczeniem usług objętych umową wyznacza się: 
1) ze strony WYKONAWCY – ........................................, tel. ........................; 
2) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO – Andrzeja Bąka – Podinspektora w Wydziale Dróg 

Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, tel. kontaktowy: (75) 64 73 290 (poniedziałek - 
czwartek w godz.: 7:30 – 15:30, piątek w godz.: 7:30 – 14:30). 
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§ 9 

 

1. WYKONAWCA moŜe powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcom. 
 

2. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany będzie przy pomocy 
podwykonawców, WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO pełną 
odpowiedzialność za prace przez nich wykonane. WYKONAWCA ponosi pełną 
odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców jak za swoje własne.  

 

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 
będzie traktowana jak przerwa wynikła z przyczyn leŜących po stronie WYKONAWCY.   

 

4. WYKONAWCA przy pomocy podwykonawców wykona następujący zakres rzeczowy 
prac: …………………………………………………………………………………………… . 

 

5. Pozostały zakres prac WYKONAWCA wykona własnymi siłami.  
 

6. Zmiana podwykonawcy lub zlecenie mu innego niŜ przewidziany w ofercie zakresu prac 
wymaga pisemnego uzasadnienia i zgody ZAMAWIAJĄCEGO.  

 

7. JeŜeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
WYKONAWCA powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp, WYKONAWCA zobowiązany jest wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, Ŝe proponowany inny 
podwykonawca, lub sam WYKONAWCA, spełnia warunki postawione przez 
ZAMAWIAJĄCEGO w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w stopniu nie mniejszym niŜ 
wymagany.  
 

§ 10 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO wad w trakcie odbioru 
końcowego,  WYKONAWCA jest  zobowiązany do ich usunięcia i ponownego zgłoszenia 
gotowości odbioru przedmiotu  umowy w formie pisemnej. 
 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 
uzgodnionym przez strony. 
 

3. ZAMAWIAJĄCY dokona usunięcia wady we własnym zakresie na koszt 
WYKONAWCY w przypadku:  

1) bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wad, 
2) pisemnego uzgodnienia pomiędzy ZAMAWIAJĄCYM a WYKONAWCĄ 

dokonanego w terminie usunięcia wad, 
3) bezskutecznego upływu terminu do dokonania uzgodnień, o którym mowa w ust. 2. 

 

§ 11 

 

1. W razie niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy strony zobowiązują się 
zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących 
przypadkach: 
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a) w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, gdy 
ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
WYKONAWCA, 

b) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kaŜdy 
dzień realizacji usługi niezgodnie z warunkami określonymi niniejszą umową oraz 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i specyfikacją techniczną, 

c) w wysokości 200 zł brutto za kaŜdą rozpoczętą godzinę opóźnienia  
w rozpoczęciu świadczenia usługi – liczoną od momentu upłynięcia terminu, 
o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, 

d) jeśli WYKONAWCA odstąpi od umowy w trakcie sezonu zimowego –  
w wysokości 1,0 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za kaŜdy 
dzień liczony od dnia odstąpienia od wykonania zamówienia do dnia 30.04.2016 r. 

2) ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 10 % wartości 
umownej w razie odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi ZAMAWIAJĄCY. 

 

2. WYKONAWCA oświadcza, Ŝe wyraŜa zgodę na potrącanie z wynagrodzenia za 
wykonanie przedmiotu umowy naliczonych kar umownych.  
 

3. JeŜeli wysokość zastrzeŜonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony 
umowy mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 
 

4. ZAMAWIAJĄCY pisemnie powiadomi WYKONAWCĘ o  swojej ocenie wykonania 
prac niezgodnie z warunkami określonymi umową oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

 i specyfikacją techniczną, a kary umowne naliczy po pisemnym ustosunkowaniu się 
WYKONAWCY do tych uwag nie później niŜ 3 dni od otrzymania oceny od 
ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

5.  Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania WYKONAWCY.  
 

§ 12 

 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY – z wyjątkiem, o którym mowa w art. 
144 ust. 1 ustawy – określonym w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
 

2.  Strony dopuszczają moŜliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, w zakresie dotyczącym 
zmiany: 

1) wynagrodzenia naleŜnego WYKONAWCY w przypadku zmiany stawki podatku od 
towarów i usług. W takiej sytuacji kaŜda ze stron umowy w terminie do 30 dni od 
dnia wejścia w Ŝycie przepisów dokonujących powyŜsze zmiany moŜe zwrócić się z 
pisemnym wnioskiem do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie 
zmiany wynagrodzenia naleŜnego WYKONAWCY zamówienia; 

2) terminu rozpoczęcia prac – do czasu zakończenia procedury wyboru wykonawcy 
zamówienia i zawarcia waŜnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.   

 

3. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy lub uzupełnienia wymagają formy pisemnej  
w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaŜności. 
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§ 13 

 

ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego 
nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji WYKONAWCA moŜe Ŝądać wyłącznie 
naleŜnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy, o ile zrealizowana część nadaje się 
do odbioru jako wykonana w sposób naleŜyty. 
 

§ 14 

 

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy strony będą się starały rozstrzygnąć na 
drodze polubownej. W sytuacji nie osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej, spory będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

§ 15 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz 
Kodeksu cywilnego. 

 

§ 16 

 

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału – w tym 
dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY. 
 

§ 17 

 

Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy: 
1) Realizacja zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Mysłakowice i Kowary – Załącznik Nr 1; 
2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Załącznik Nr 2; 
3) Specyfikacja techniczna kompleksowego zimowego utrzymania dróg powiatowych – Załącznik Nr 3; 
4) Oferta WYKONAWCY – Załącznik Nr 4; 
5) Kserokopia polisy OC WYKONAWCY wraz z dowodem jej opłacenia. 
 
 
    WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik Nr 1 
do Umowy Nr …/2015 
z dnia …………… 2015 r. 

 
 

Realizacja zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Mysłakowice i Kowary w sezonie zimowym 2015-2016 
 

Realizacja zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Mysłakowice i Kowary realizowana jest w oparciu o ogólne zasady 
odśnieŜania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych Powiatu Jeleniogórskiego opracowanych na podstawie Załącznika 
do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 25 października 1994 roku 
określone 
w tabelach: 

 

 
Tab. Nr 1. Zasady odśnieŜania i usuwania gołoledzi  na drogach powiatowych na terenie gminy Mysłakowice i Kowary.  
 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu Lp. 
 
 

Opis stanu utrzymania drogi dla 
danego standardu 

Po ustaniu opadów śniegu 
 

Od stwierdzenia 
występowania zjawisk 

1 2 3 4 

 
1. 

 
Jezdnia odśnieŜona  i posypywana 
na całej szerokości.  

 
-luźny                                       - 8 godz. 
-zajeŜdŜony                             - występuje 
-zaspy, języki śniegowe          - występują 
-dopuszcza się przerwy  
w komunikacji  do 24 godz. 
 

 
W miejscach wyznaczonych: 
- gołoledź             -   8 godz. 
- pośniegowa       - 10 godz. 
- lodowica             -  8 godz. 
 

                                                                                   
                                                                                                       
Tabl. Nr 2. Wykaz odcinków dróg powiatowych i obiektów mostowych na terenie gminy Mysłakowice i Kowary  do 
zimowego utrzymania w zakresie odśnieŜania i posypywania.  

 

L.p. Numer 
drogi 

Przebieg 
 

KilometraŜ 
 

Długość 
w km 

1 2 3 4 5 

1. 2741D od dr woj. nr 367 do skrzyŜowania z dr. 
wojewódzką nr 366 (rondo) 

0,000 – 6,476 
 

6,476 

2. 2742D od dr woj. nr 367 w Mysłakowicach do gr 
gminy Podgórzyn 

0,000 – 2,418 
 

2,418 

3. 2654D od gr miasta Jelenia Góra przez 
Łomnicę, Karpniki do dr nr 2735 D w 
Karpnikach 

2,900 – 10,688  7,788 

4. 2718D od dr woj. nr 367 w Mysłakowicach 
przez Łomnice  do dr nr 2654 D 

0,000 – 3,226 
 

3,226 
 

5. 2735D od granicy gminy Janowice Wielkie 
przez Karpniki, StruŜnicę, Gruszków do 
granicy miasta Kowary 

7,982 – 19,536   11,554 

6. 2749D od dr nr 2778 D w Wojanowie do gr.  
miasta Jelenia Góra 

0,000 – 2,486 2,486 

7. 2778D od dr nr 2654 D w Łomnicy przez 
Wojanów do gr gminy Janowice Wielkie  

0.000 – 4,834 4,834 

8. 2752D od dr nr 2654D przez Krogulec, 
Bukowiec do dr woj. nr 367w Kostrzycy  

0.000 – 4,947 4,947 

9. 2753D od dr. woj. nr 367 w Kostrzycy do  gr. 
gminy Podgórzyn 

0,000 – 2,951 2,951 

∑1-9 OdśnieŜanie i usuwanie śliskości realizowane jest na wyŜej wymienionych odcinkach 
dróg na całej szerokości jezdni 

46,680  

 

 

 

 

   

 

 


