UMOWA Nr ………………………..
na zimowe utrzymanie w sezonie 2022/2023 dróg publicznych powiatowych, dróg
publicznych
gminnych,
dróg
wewnętrznych
oraz
chodników
w
granicach
administracyjnych miasta Ozorkowa zawarta w dniu .……………………. 2022 roku, pomiędzy:
Gminą Miasto Ozorków, z siedzibą w Ozorkowie przy ul. Wigury 1, reprezentowaną przez
Burmistrza Miasta Ozorkowa – Jacka Sochę,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ozorkowa – Mirosławy Piotrowskiej,
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
…………………………………………………….………………………
reprezentowaną przez …………………………………………..………,
zwanym w dalszym ciągu umowy Wykonawcą,
o treści następującej:
§1
1. Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi tryb podstawowy, przeprowadzony zgodnie
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), rozstrzygnięty w dniu ……………………………. .
2. Wykonawca zobowiązuje się do właściwego utrzymania dróg publicznych powiatowych, dróg
publicznych gminnych, dróg wewnętrznych gminnych oraz chodników i ciągów pieszorowerowych w granicach administracyjnych miasta Ozorkowa, zgodnie z zapisami art. 5
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściwe
utrzymanie polegać będzie w szczególności na odśnieżaniu, usuwaniu błota pośniegowego,
lodu, usuwaniu śliskości pasów jezdnych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych w pasach
drogowych dróg określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy oraz na wywozie wraz
z załadunkiem śniegu, lodu, błota pośniegowego z terenów wskazanych przez Zamawiającego.
Wywóz i zadysponowanie zalegającego śniegu będzie dokonywane przez Wykonawcę we
własnym zakresie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecania interwencyjnego usuwania śliskość i odśnieżania
innych wskazanych przez Zamawiającego terenów znajdujących się w granicach
administracyjnych miasta Ozorkowa, a nieuwzględnionych w wykazie stanowiącym załącznik
Nr 1 do umowy.
4. Strony ustalają, że usuwanie śliskości polegać będzie na usuwaniu gołoledzi, lodowicy
i zlodowaceń poprzez posypywanie piaskiem, mieszanką piaskowo – solną lub solą. Wybór
materiału do posypywania Wykonawca uzależni od rodzaju nawierzchni drogi lub chodnika.
Zamawiający zaleca zastosowanie piasku na nawierzchniach wykonanych z kostki brukowej.
Wykonawca zobowiązany jest dostosować ilość użytych materiałów do występujących
warunków atmosferycznych w celu uzyskania skutecznego efektu, w tym zastosowanie
mieszanki piaskowo-solnej o właściwym stężeniu lub soli drogowej.
5. Strony ustalają, że odśnieżanie, usuwanie błota pośniegowego oraz lodu polegać będzie
na zgarnianiu zalegającej warstwy na część przykrawężnikową jezdni i chodnika lub ciągu
pieszo-rowerowego za pomocą pługów śnieżnych. Zgarnięta warstwa nie może tamować
spływu wody do wpustów deszczowych, natomiast w miejscach oznaczonych poziomo lub/i
pionowo przejść dla pieszych, zgarnięta warstwa powinna być uprzątnięta na całej szerokości
jezdni i dojścia do chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego, aż do krawężnika.
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6. Szczegółowy zakres prac w zakresie kolejności podejmowania czynności został opisany
w załączniku Nr 2, stanowiącym integralną część umowy.
7. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na 150 dni od dnia podpisania umowy lub do
daty wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 2 pkt 4 umowy.
8. Zamawiający, ze względu na warunki atmosferyczne, zastrzega sobie prawo przesunięcia
terminu zakończenia realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 7 niniejszego paragrafu
w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 2 pkt 4 umowy.
9. Zmiana terminu zakończenia realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. 8 niniejszego
paragrafu, wymaga formy aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
10. Strony wspólnie ustalają, iż przedmiot umowy będzie wykonywany pod nazwą „akcja zima".
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§2
Tytułem wynagrodzenia za wykonanie prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wyliczoną w oparciu o ceny przedstawione
w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 3 będący integralną częścią umowy
i według faktycznie wykonanej pracy.
Ceny wyszczególnione w załączniku Nr 3, a stanowiące podstawę do wyliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy nie mogą ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
W okresie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający zastrzega prawo dokonywania
zmiany, zarówno w zakresie ilości prac, jak i materiałów wykorzystywanych do realizacji
zamówienia. Przedmiotowa zmiana nie może spowodować zwiększenia całkowitego
wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2 pkt 4.
Wartość przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy, nie może przekroczyć kwoty
brutto w wysokości ……………….. zł (słownie: ………………….……………………..złotych).
§3
Wykonawca zobowiązany jest do stałego, całodobowego monitorowania stanu dróg
i chodników, w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę, iż warunki atmosferyczne wskazują potrzebę
uruchomienia „akcji zima”, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić telefonicznie
przedstawiciela Zamawiającego o tym fakcie, a przedstawiciel Zamawiającego winien
potwierdzić zasadność uruchomienia „akcji zima”.
Po zaakceptowaniu przez przedstawiciela Zamawiającego potrzeby uruchomienia „akcji
zima” i ustaleniu zakresu usług oraz ich lokalizacji, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić
do realizacji zadania najpóźniej w ciągu ………. od zaistnienia potrzeby uruchomienia „akcji
zima” (zgodnie z ofertą).
W przypadku podjęcia działań „akcji zima” bez uzasadnionej potrzeby, Wykonawca będzie
zobowiązany wykazać zasadność podjętych działań. W przypadku braku wykazania
zasadności, Zamawiający nie ponosi kosztów z tego tytułu.
W przypadku podjęcia działań przez Wykonawcę w miejscach wcześniej uprzątniętych przez
inne podmioty lub osoby fizyczne, Zamawiający nie będzie zobowiązany do ponoszenia
kosztów za wykonaną usługę.
Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli prawidłowości podjętych przez Wykonawcę
działań w ramach „akcji zima" oraz celowości uruchomienia „akcji zima” w poszczególnych pasach
drogowych.
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Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z dojazdem pracowników Wykonawcy z bazy
w miejsce wykonywania prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.
Wykonawca we własnym zakresie zapewni materiały, w tym piasek, sól drogową niezbędne
do wykonania prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie realizacji umowy, do pobierania
próbek mieszanki solno – piaskowej wykorzystywanej przez Wykonawcę do realizacji
przedmiotu umowy, w celu zbadania zawartości soli. Każdorazowo Wykonawca zostanie
telefonicznie lub za pomocą e-mailu zawiadomiony o terminie i miejscu pobrania próbki.
Z przebiegu badania sporządzony zostanie protokół. W każdym przypadku stwierdzenia
mniejszej zawartości soli od wymaganej, Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić karę
umowną oraz ponieść koszty wykonanego badania.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia sprzętu specjalistycznego koniecznego do
należytego wykonywania prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, w tym
w szczególności: piaskarki z pługiem oraz utrzymanie tego sprzętu w gotowości technicznej,
przez okres objęty umową bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace, o których w § 1 niniejszej umowy,
tj. we wszystkie dni kalendarzowe w okresie obowiązywania umowy, przez cała dobę
z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu,
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 umowy, Wykonawca zapewnia załadunek
piaskarek.
Długość danego odcinka drogi określona w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy oznacza
utrzymanie zimowe odcinka drogi liczone w obu kierunkach ruchu i obejmuje całą szerokość
jezdni.
Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie nie później niż do dnia podpisania umowy
dysponować będzie bazą stacjonowania sprzętu oraz miejscem przetrzymywania materiałów
do wykonania akcji zima w odległości nie większej niż 10 km od centrum miasta Ozorkowa, tj.
od Placu Jana Pawła II w Ozorkowie.
§4
Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac,
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za stosowane metody organizacyjno –
techniczne.
Wykonawca powinien zapewnić konieczne materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne
do wykonania prac w takim zakresie, by prawidłowo wykonać prace o których mowa
w § 1 umowy oraz sprawować właściwy nadzór nad wykonaniem tych prac.

§5
Wykonawca odpowiada za działanie, uchybienia i zaniechania osób, którym powierzył
wykonywanie prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, jak za własne działanie.
§6
1. Wykonawca przez cały czas trwania umowy winien posiadać polisę ubezpieczeniową z tytułu
odpowiedzialności cywilnej, której kserokopię przedkłada Zamawiającemu przed
podpisaniem umowy.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody
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oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników Wykonawcy oraz osób
trzecich powstałe w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę pracami, jak również
w związku z niewykonaniem przez Wykonawcę prac, o których mowa w § 1 niniejszej umowy,
lub niewłaściwym ich wykonaniem.
3. W przypadku powstania szkody u pracowników Wykonawcy, Zamawiającego oraz osób trzecich,
na skutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania prac objętych niniejszą umową
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za te szkody.
§7
1. Sprzęt do odśnieżania i zwalczania śliskości zostanie wyposażony na koszt Wykonawcy
w żółte światła pulsujące zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. 2022r. poz. 988 z późn. zm.).
2. Awaria sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy. W razie
awarii sprzętu Wykonawca ma obowiązek podstawienia sprzętu zastępczego na własny koszt
i ryzyko.
3. W przypadku niepodstawienia w ciągu 1 godziny sprzętu zastępczego w miejsce sprzętu
uszkodzonego, Zamawiający ma prawo wynająć sprzęt od innego przedsiębiorcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku Zamawiający ma prawo do potrącania z wystawionych
przez Wykonawcę faktur, kwot wynikających z poniesionych kosztów związanych
z wynajęciem i pracą sprzętu od innego przedsiębiorcy lub obciążenia Wykonawcy
poniesionymi kosztami.
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§8
Za wykonane i potwierdzone przez Zamawiającego prace, o których mowa w § 1 umowy,
Wykonawca może wystawiać faktury, które zostaną zapłacone w ciągu 30 dni licząc od daty
ich przedłożenia w siedzibie Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury będzie złożony
przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego meldunek zimowego utrzymania dróg stanowiący
załącznik nr 4 do umowy, do którego Zamawiający nie wniósł uwag. Meldunek złożony na
formularzu innym niż stanowiący załącznik nr 4 do umowy nie będzie stanowił podstawy do
rozliczenia faktury przez Zamawiającego.
Prace będą rozliczane do 10 - go dnia każdego miesiąca i dotyczyć będą prac wykonanych
w miesiącu poprzednim na podstawie przekazanych przez Wykonawcę meldunków.
Płatnikiem faktur jest Gmina Miasto Ozorków, ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków,
NIP 732-21-70-102.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Płatność za wykonaną usługę będzie dokonana na podstawie wystawionej faktury VAT na nr
konta bankowego należącego do Wykonawcy podanego na fakturze, który jest zgłoszony do
wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreślonych i przywróconych do rejestru tzw.: Białej Listy Podatników VAT, pod rygorem
opóźnienia za zapłaty za fakturę do momentu usunięcia błędu.
Płatność za fakturę będzie dokonana w modelu podzielnej płatności MPP.
Wykonawca oświadcza, że rozliczy podatek od towarów i usług (VAT) zawarty w wystawionej
fakturze.
Wykonawca oświadcza, iż w przypadku zmiany konta podanego na fakturze niezwłocznie
poinformuje Zamawiającego o zaistniałych zmianach.
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§9
1. Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą, o których
mowa w § 3 pkt 2 niniejszej umowy, oraz kontroli wykonanych prac są pracownicy Urzędu
Miejskiego w Ozorkowie, ……………………………………
2. Wykonawca wyznacza ………..…………….., jako pełniącego nadzór w zakresie realizacji
obowiązków wynikających z niniejszej umowy, tel. …………………….
3. Ogólnodostępnym całodobowo numerem telefonu do osób odpowiedzialnych za przyjmowanie
zgłoszeń jest tel: ........................................ .
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§ 10
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości:
a) z tytułu zwłoki w podstawieniu odpowiedniego sprzętu:

od 1 do 3 godzin - 300,00 zł brutto za każdą godzinę opóźnienia;

powyżej 3 godzin - 500,00 zł brutto za każdą godzinę opóźnienia powyżej 3 godzin,
b) w przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia
z przyczyn ciążących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć
Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 2 pkt 4
umowy,
c) w przypadku stwierdzenia w mieszance solno – piaskowej wykorzystywanej przez
Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, mniejszej zawartości soli niż wymagana
Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 800,00 zł brutto
oraz obciążyć kosztami wykonanego badania zawartości soli w mieszance solno –
piaskowej.
Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez
wypowiedzenia, w przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do „akcji zima” pomimo
pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę
umowną.
W przypadku rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia z przyczyn ciążących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich, na zasadach
określonych w § 6 pkt 2 i 3 niniejszej umowy, do czasu zawarcia przez Zamawiającego umowy
z nowym Wykonawcą prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
Łączną maksymalną wartość kar umownych strony określają na poziomie 25% wartości
wynagrodzenia, o którym mowa w §2 ust. 4 umowy.

§ 11
1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę przez wypowiedzenie na piśmie,
z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie winno być dokonane
na koniec miesiąca poprzedzającego okres wypowiedzenia.
2. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę na mocy porozumienia stron.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowym interesom bezpieczeństwa
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państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy w tym przypadku może
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b) złożony zostanie wniosek o upadłość lub likwidacje firmy Wykonawcy,
c) Wykonawca pomimo pisemnego wezwania wykonuje prace w sposób wadliwy, niezgodnie
z obowiązującymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy,
d) Wykonawca przerwał wykonywanie swoich obowiązków wynikających z treści niniejszej
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 12 godzin.
Odstąpienie od umowy określone w § 11 ust. 3 pkt c) -d) będzie traktowane, jako odstąpienie
z winy Wykonawcy.
Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
Zamawiającemu przysługiwać będzie od Wykonawcy kara umowna w wysokości 20%
wartości zamówienia, o którym mowa w § 2 pkt 4 umowy.
Z tytułu odstąpienia, o którym mowa w ust. 3 pkt a) niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie
przysługują żadne kary umowne od Zamawiającego.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności
stanowiących podstawę do odstąpienia od umowy w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu faktycznie wykonanych prac.
§ 12
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w sytuacjach:
a) konieczności zmiany terminu lub wartości umowy na skutek zaistnienia warunków
atmosferycznych (w szczególności przedłużenia się okresu zimowego), których wystąpienie
powoduje konieczność kontynuacji akcji zima,
b) wystąpienia okoliczności siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z SWZ,
c) wystąpienia zmiany obowiązującej stawki podatku VAT,
d) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy,
e) przyjęcia Podwykonawców w trakcie realizacji umowy,
f) zmiany danych Wykonawcy, np. zmiana adresu, konta bankowego, osób kontaktowych itp.
W przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych zmiana umowy może
dotyczyć również zmiany Wykonawcy. Dotyczy to w szczególności przypadku połączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
Zmiany postanowień umowy w żadnym wypadku nie mogą prowadzić do zmiany charakteru
umowy.
Zmiany postanowień umowy winny być zgłoszone przez Wykonawcę w formie pisemnej.
Zmiany umowy dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:
a) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej
w pierwotnym brzmieniu;
b) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
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- zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub
przyjęto by oferty innej treści,
- zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający
z umowy
- polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym
Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
c) w każdym przypadku strony mogą dokonać odpowiedniej zmiany umowy w zakresie
elementów nieistotnych, a w zakresie postanowień istotnych; poza przypadkami
określonymi w umowie również w razie zaistnienia okoliczności siły wyższej. Strony mogą
w szczególności: wydłużyć termin płatności oraz zmienić umowę w razie zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do przedmiotu
zamówienia, w zakresie spowodowanym wprowadzeniem zmian.
Strony dopuszczają zmianę umowy polegającą na zamówieniu dodatkowych usług od
Wykonawcy (nieobjętych zamówieniem początkowym) jeżeli stały się Zamawiającemu
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) Zamawiający nie może zmienić wykonawcy z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub
instalacji zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,
c) Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.
Wszelkie spory wynikające z umowy dla których strony nie znalazły polubownego
rozwiązania będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik nr 1 do umowy –
Załącznik nr 2 do umowy –
Załącznik nr 3 do umowy –
Załącznik nr 4 do umowy –
Zamawiający:

wykaz dróg.
kolejność podejmowania czynności.
cennik.
meldunek.
Wykonawca:
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