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                                      Załącznik nr  5 do SWZ – wzór umowy – Zadanie nr 1 

(U M O W A  NR ......)  

 

Zawarta w dniu ................... we Frysztaku pomiędzy Gminą Frysztak z siedzibą w Frysztaku przy ul. ks. 

Wojciecha Blajera 20, zwaną w dalszej części umowy " Zamawiającym "  

reprezentowaną przez :  Wójta Gminy Frysztak Pana  Jana Ziarnika 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Frysztak Pana Grzegorza Banasia 

a  firmą 

..................................................... z siedzibą w ......................,  

REGON: ……………………., NIP: ………………………………….. 

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez : ..................................... -   ......................... . 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych – (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) – postępowanie klasyczne - tryb podstawowy bez 

możliwości przeprowadzania negocjacji – zawarto umowę  następującej treści : 

 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usług  

Zimowego utrzymania dróg, ulic, parkingów oraz placów na terenie Gminy Frysztak w sezonie zimowym 

2022/2023 -  ZADANIE NR 1 – „ Odśnieżanie dróg na terenie gminy Frysztak ciągnikami wyposażonymi 

w pługi odśnieżne” (usługi przedstawione w ” Specyfikacji Warunków Zamówienia” – stanowiącej załącznik 

do umowy) na terenie Gminy Frysztak, tj. wg następujących stref: 

...................................................................................................................................................................... ........, 

zgodnie z ofertą z dnia ................................ zwane dalej przedmiotem umowy. 

2. Określone w ust. 1 usługi obejmują: 

1) odśnieżanie dróg wskazanych przez Zamawiającego; 

2) pełnienie dyżurów ze sprawnym i gotowym do użycia sprzętem w wymiarze określonym przez 

Zamawiającego; 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim i sprawnym sprzętem niezbędnym do świadczenia usług 

wymienionych w § 1 ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt stałą obsługę naprawczo-

remontową maszyn i środków transportu używanych do wykonywania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca wykona wszystkie usługi siłami własnymi. Ewentualne podzlecenie części usług objętych 

przedmiotem umowy podwykonawcom wymaga akceptacji  Zamawiającego. 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się: 

1) świadczyć usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wymienione w § 1 zgodnie z planem operacyjnym 

Zamawiającego w systemie wielozmianowym we wszystkie dni tygodnia w niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych (niskie temperatury, zawieje i zamiecie śnieżne , itp.); 

2) podstawić do pracy wymieniony w §1 ust. 3 sprzęt zaopatrzony w materiały pędne odpowiednie dla niskich 

temperatur nie później niż do 1 godziny od chwili otrzymania zawiadomienia; 

3) stosować przerywany czas pracy; 

4) w przypadku awarii dokonywać podmiany uszkodzonego sprzętu na sprawny technicznie (w ciągu 12 godzin 

od momentu wystąpienia awarii). 

§ 3 

1. Zakres usług stanowiących przedmiot umowy będzie uzależniony od częstotliwości występowania warunków 

atmosferycznych wymagających użycia sprzętu do odśnieżania. 

2. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi na wezwanie lub po uprzednim 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3. Zakres robót i szczegółową lokalizacje miejsca wykonywania przedmiotu umowy będzie określał każdorazowo 

pracownik kierujący pracami zimowego utrzymania dróg z ramienia Zamawiającego. 

§ 4 

1. Przewiduje się, że usługi w zakresie odśnieżania dróg będą świadczone w okresie od 15.11.2022 r. do 

15.04.2023 r. z zastrzeżeniem §3 i ust. 2 niniejszego paragrafu, tylko w ustalonych z Zamawiającym terminach 

oraz w przypadku wezwania do świadczenia usługi. 

2. Szczegółowe terminy rozpoczęcia oraz zakończenia usług ustali Wójt Gminy Frysztak. 
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§ 5 

1. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek wykonywania usług wymienionych w §1 

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia pełnej wysokości szkody. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pojazdu i sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oznakowania. 

§ 6 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację usług będzie równe iloczynowi odpowiedniej stawki godzinowej 

i ilości godzin pracy potwierdzonych przez upoważnionego pracownika Zamawiającego wg następujących 

stawek kwotowych (ceny brutto): .................................... zł (słownie: ………………………. zł) za                                      

1 efektywną godzinę pracy sprzętu związanej z odśnieżaniem. 

2. W przypadku braku bezpośredniego nadzoru, ilość godzin zostanie ustalona na podstawie ilości przejechanych 

przy odśnieżaniu kilometrów i średniej prędkości pojazdu, przy uwzględnieniu panujących warunków 

atmosferycznych. 

3. Za dojazd do miejsca odśnieżania lub przejazd z zadania na zadanie bez efektywnego odśnieżania Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie godzinowe w wysokości 60 % stawki wymienionej w ust. 1. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wykonywanych pracach 

oraz przedkładania Zamawiającemu do potwierdzenia kart pracy. 

5. Rozliczenie za wykonane usługi dla Zamawiającego nastąpi na podstawie faktur lub rachunków częściowych 

wystawionych za dany okres realizacji zamówienia, oraz karty pracy wraz z potwierdzeniem odbioru jej 

wykonania przez osobę wymienioną  w § 8 . 

6. Płatności regulowane będą przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na wskazany rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury lub rachunku.  

7. Zamawiający informuje, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca może wystawić ustrukturyzowaną 

fakturę elektroniczną. 

8. W przypadku zamiaru wystawienia przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, należy 7 dni 

przed terminem jej wystawienia zawiadomić Zamawiającego. 

§ 7 

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi 

związanymi z wykonywanymi usługami i uwzględnił je podając stawki jednostkowe w ofercie. 

 

§ 8 

Nadzór nad realizacją wykonywanych usług z ramienia Zamawiającego sprawować będzie upoważniony 

pracownik Urzędu Gminy Frysztak. 

 

§ 9 

1. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących tytułów 

i w podanych wysokościach: 

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego - w wysokości 5 000 zł . 

2) wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) za nieterminowe podstawienie do pracy sprzętu wymienionego w § 1 ust. 4 zaopatrzonego w materiały 

pędne odpowiednie dla niskich temperatur – w wysokości 20 zł za każdą rozpoczętą godzinę spóźnienia                

z zastrzeżeniem w § 2 pkt 4, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5 000 zł; 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. W przypadku nierzetelnego wywiązywania się Wykonawcy z narzuconych terminów, jakości usług, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wynajęcia innych podmiotów po cenach wolnorynkowych, przy czym 

powstałą ewentualnie różnicą cenową obciąży Wykonawcę. 

§ 10 

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w następującym zakresie: 

1) W zakresie terminów realizacji zamówienia w przypadku: 

a) zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy lub Zamawiającego, udokumentowanych w sposób niebudzący zastrzeżeń,  

b) gdy zajdzie konieczność wydłużenia okresu zimowego utrzymania dróg, ulic, parkingów i placów, 

c) gdy zmiany dotyczą realizacji przez dotychczasowego wykonawcę dodatkowych dostaw lub usług, 

których nie uwzględniono w zamówieniu  podstawowym, o ile stały się niezbędne   i zostały spełnione 

łącznie następujące warunki: 
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 zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,                               

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

 zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

Zamawiającego, 

 wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50 % wartości niniejszej umowy, 

d) Zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą 

starannością nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost 

ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, 

e) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 

 w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, 

nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian 

umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp; 

 w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego  podwykonawców, w 

przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp; 

f) Łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy   

w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru 

umowy, 

g) Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją 

finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi i technicznymi, lub okolicznościami, 

które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 

h) Wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia siły wyższej, w szczególności w postaci: anomalii 

pogodowych lub podobnych zjawisk atmosferycznych, pożarów, nagłych i nieprzewidzianych strajków     

o masowej skali, rozruchów, konfliktów zbrojnych itp., a także innych zjawisk obiektywnie niedających 

się przewidzieć w dniu zawarcia umowy, 

2) Konieczności zmiany planu zimowego utrzymania dróg, ulic, parkingów i placów spowodowanego 

okolicznościami których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy 

3) W zakresie wynagrodzenia Wykonawcy brutto, w przypadku:  

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, o ile podatek od towarów i usług będzie 

składnikiem wynagrodzenia Wykonawcy, 

b) konieczności zastosowania innej stawki podatku od towarów i usług z uwagi na obowiązujące przepisy 

prawa,  

c) zmiany zakresu zamówienia wynikającego ze zwiększenia lub rezygnacji z części usług, 

d) zmiany nośników cenotwórczych stanowiących podstawę kalkulacji wynagrodzenia wykonawcy 

wskazanego w ofercie a będących wynikiem wprowadzonych rozwiązań ustawowych bądź też sytuacji 

rynkowej niezależnej od stron umowy o ile przekroczą one 10% przyjętych  stawek do ustalenia wartości 

wynagrodzenia. 

2. Wykonawca może dokonać zmiany osoby - podwykonawcy do realizacji zamówienia, w miejsce uprzednio 

wskazanej, o ile osoba ją zmieniająca będzie spełniać warunki określone przez Zamawiającego w danym 

zakresie, po uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego . 

3. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy w oparciu o którekolwiek z okoliczności, wskazanych 

powyżej, jest złożenie pisemnego wniosku o wprowadzenie zmian do umowy przez stronę inicjującą, 

zawierającego opis okoliczności uzasadniających możliwość wprowadzenia zmian do umowy wraz ze 

wskazaniem proponowanego zakresu tych zmian. 

4. Nie traktuje się jako zmian umowy zmiany danych o charakterze informacyjnym jak np.: dane adresowe Stron, 

dane osób uprawnionych do realizacji umowy i kontaktów. W takim przypadku konieczne jest jednak pisemne 

powiadomienie drugiej Strony o takiej zmianie skierowane przez Stronę, której dotyczy zmiana. 

5. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron (tj. Zamawiającego                         

i Wykonawcy), wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 11 

1. Z dniem podpisania umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w celu 

wykonania postanowień umowy oraz w zakresie możliwie najwęższym, ale niezbędnym do wykonania 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
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w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE określone jako RODO , oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 

maja 2018 r. 

3. Wykonawca oświadcza że zapoznał się z przepisami o których mowa w ust. 2 i zobowiązuje się  do 

przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do stworzenia  

i stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych odpowiednich procedur i zabezpieczeń technicznych, 

informatycznych i organizacyjnych wymaganych przepisami o których mowa w ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. 

5. W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego 

pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, wskazując okoliczności zdarzenia i zakres 

ujawnionych lub utraconych danych. 

6. Wykonawca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające stosowne imienne 

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych wystawione przez zamawiającego. Wykonawca 

poinformuje Zamawiającego o konieczności wystawienia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 

dla wskazanych osób. 

7. Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstaną wobec zamawiającego lub osób trzecich na skutek 

niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia bądź utraty. 

8. Jeżeli Wykonawca realizując umowę zleci dalszym podwykonawcom prace, w trakcie których będą 

przetwarzane dane osobowe, odpowiednio powierzy im, za zgodą w drodze umowy zawartej na piśmie 

przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z niniejszą umową. W przypadku zlecenia prac dalszym 

podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody jakie powstaną wobec zamawiającego lub osób trzecich 

na skutek przetwarzania przez dalszych podwykonawców danych osobowych niezgodnego z niniejszą umową 

lub przepisami  powszechnie obowiązującego prawa. 

9. Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontrolowanie przez Zamawiającego, osoby                          

i podmioty upoważnione przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty, w zakresie niezbędnym do 

należytego wykonania niniejszej umowy, przy przetwarzaniu danych osobowych. Wykonawca jest 

zobowiązany do zastosowania się do zaleceń kontrolujących. 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., 

poz. 1360 z późn. zm.) . 

§ 13 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego 

Sąd Powszechny. 

§ 14 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron . 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                          WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

             

 

               SKARBNIK  GMINY 

 

 


