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Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czarny Dunajec w sezonie
zimowym 2022-2023
Załącznik nr 4 do SWZ

(Projektowane postanowienia umowne stanowią element specyfikacji warunków
zamówienia tym samym należy je interpretować łącznie z pozostałymi częściami SWZ)

Projektowane postanowienia umowne
UMOWA nr UG/ZP/…./2022
Zawarta w dniu ………. 2022r. w Czarnym Dunajcu pomiędzy:
Gminą Czarny Dunajec z siedzibą w Czarnym Dunajcu przy ul. Józefa Piłsudskiego 2
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
reprezentowaną przez:
1. Wójt Gminy – Marcin Ratułowski
2. przy kontrasygnacie: Skarbnik Gminy – Monika Styrczula
zwaną dalej w treści umowy "Zamawiającym",
a:
..............................................................................................................................................................................................................
z siedzibą w: .................................................................................................................................................................................
wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
ewidencyjnym: .............................................., NIP: ................................................ REGON: ..................................................
telefon kontaktowy: …………………………… , nr faksu: …………………… adres mailowy: ………………………
w imieniu którego działa:
1. ..........................
zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą"
a:
[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]:
Panią/Panem ………………………….., zam. …………………., PESEL: …………….., prowadzącą/-ym działalność
gospodarczą pod firmą …………………., ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej
w………………… ul. …………………………., …….-………… …………………… wpisaną/-ym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: …………………….
zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
[LUB: w przypadku osoby prawnej/ jedn. org. nieposiadającej osobowości prawnej]:
………………………………………. z siedzibą w ………………., ul. ……………….., wpisaną do Rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w……………., ……
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………., NIP:
……………………….., REGON: …………., reprezentowaną przez:
…………………….
…………………….
uprawniony/ą/-ego/-ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiębiorców [wygenerowaną i pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.)]
zwanym/ą dalszej części umowy „Wykonawcą”
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[LUB: w przypadku spółki cywilnej:]
1. Panią/Panem ………………………….............................., PESEL: ………………………., prowadzącą/-ym
działalność gospodarczą pod firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania
działalności w ……………, ul. …………………., ……..-……………. ……………………………., wpisaną/-ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON:
…………………….

2. Panią/Panem ………………………….............................., PESEL: ………………………., prowadzącą/-ym
działalność gospodarczą pod firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania
działalności w ……………, ul. …………………., ……..-……………. ……………………………., wpisaną/-ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON:
…………………….
prowadzącymi działalność
……………….…………………….
……………………………………,

gospodarczą
posiadającej

w

formie spółki cywilnej pod nazwą
NIP:……………………………………,
REGON:

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
[LUB: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - konsorcjum:]
(w przypadku spółki prawa handlowego:)
1. ..................................................................... z siedzibą w ………………………, ul. ……………………., ……………………
wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w……………., …… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS …………………………., kapitał zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki
akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą NIP: ..............................
REGON: ..............................,
reprezentowaną przez:
..................................................................
uprawnion/ą/-ego/-ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o treść
informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy)
z Rejestru Przedsiębiorców [wygenerowaną i pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500 ze zm.)]
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:)
2. Panią/Panem ………………………………, PESEL: ………………………. , prowadzącą/ym działalność
gospodarczą pod firmą ……………………………, ze stałym miejscem wykonywania działalności
gospodarczej w …………… ul. …………………., ……. - ………….. ………………………, wpisaną/-ym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON:
…………………….
działającymi jako konsorcjum …………………………. (pełna nazwa konsorcjum wraz z wymienieniem
Lidera Konsorcjum),powołane w celu wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego
– reprezentowanymi przez …………………………………….. – pełnomocnika konsorcjum, ustanowionego
w oparciu o treść art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) i umocowanego do reprezentowania Ich w postępowaniu i
zawarcia niniejszej umowy o udzielenie zamówienia publicznego [pełnomocnictwo nr ….. z dnia
………………………………….]
Projektowane postanowienia umowne

Załącznik nr 4 do SWZ

opr. Piotr Zmarzliński

str. 2

-

Gmina Czarny Dunajec

znak sprawy: RB.271.26.2022

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Czarny Dunajec w sezonie
zimowym 2022-2023
zwanymi dalej w treści umowy „Wykonawcą”,
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego jako: RB.271.22.2026,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Zimowe utrzymanie dróg
gminnych na terenie Gminy Czarny Dunajec w sezonie zimowym 2022-2023” oraz zgodnie z
przepisami art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2022r. poz. 1710 ze zm.), zawarta została umowa, zwana dalej: „umową” o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Mocą niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do świadczenia usługi
związanej z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2022-2023.
2. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg
gminnych w sezonie zimowym 2022-2023 w zakresie następujących miejscowości:
 Część 1 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Chochołów
 Część 2 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciche
 Część 3 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Czarny Dunajec
 Część 4 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Czerwienne
 Część 5 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Dział
 Część 6 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Koniówka
 Część 7 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Odrowąż
 Część 8 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Piekielnik
 Część 9 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pieniążkowice
 Część 10 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Podczerwone
 Część 11 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Podszkle
 Część 12 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ratułów
 Część 13 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Stare Bystre
 Część 14 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wróblówka
 Część 15 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Załuczne
3. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawierają szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowiący załącznik nr 2 do umowy
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy
w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
§2
Zobowiązania Stron
1. Zamawiający zobowiązuje się do:
1.1. Rozwiazywania problemów technicznych leżących po jego stronie.
1.2. Terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi.
2. Wykonawca zobowiązuje się do:
2.1. Posiadania wszelkich wymaganych badań technicznych i wymaganych ubezpieczeń dla
pojazdów którymi jest świadczona usługa;
2.2. Posiadania wszelkich wymaganych przepisami uprawnień przez osoby, które są
kierowcami/operatorami pojazdów i sprzętu przeznaczonego do realizacji usług
stanowiących przedmiot zamówienia.
2.3. Wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia, sprzętem mechanicznym
przystosowanym do odśnieżania dróg i zgodnym z wymogami Zamawiającego, który
został wykazany w ofercie przetargowej.
2.4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania zimowego dróg:
 w części 1 – wg standardu ……….
 w części 2 – wg standardu ……….
 w części 3 – wg standardu ……….
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2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.

 w części 4 – wg standardu ……….
 w części 5 – wg standardu ……….
 w części 6 – wg standardu ……….
 w części 7 – wg standardu ……….
 w części 8 – wg standardu ……….
 w części 9 – wg standardu ……….
 w części 10 – wg standardu ……….
 w części 11 – wg standardu ……….
 w części 12 – wg standardu ……….
 w części 13– wg standardu ……….
 w części 14 – wg standardu ……….
 w części 15 – wg standardu ……….
Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy na realizację zamówienia, zobowiązany
jest przedłożyć Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest on
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym przedmiot
zamówienia oraz na czas jego realizacji. Z dokumentu ma wynikać, iż pokryte zostaną
wszelkie ewentualne koszty szkód wyrządzonych na rzecz Zamawiającego oraz osób
trzecich, powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia, przy czym
Zamawiający wymaga by suma gwarantowana ubezpieczenia z tytułu zimowego
utrzymania dróg gminnych wynosiła co najmniej 25.000,00 PLN
na każdą
miejscowość.
Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi usługami,
w tym także ruchem pojazdów;
Informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą
wpłynąć na sposób prowadzonych usług lub termin ich realizacji;
Informowania Zamawiającego o każdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej
prowadzonej działalności,
Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1040 ze zm.) zwanej dalej „umowę o
pracę" przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w §1
niniejszej umowy czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy;
Wyliczenie obowiązków Wykonawcy §2 ust. 2 pkt. 2.1-2.9 niniejszej umowy nie ma
charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z
Umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę
czynności nie wymienionych wprost w Umowie, a niezbędnych do należytego wykonania
przedmiotu umowy;
§3
Podwykonawcy

1.

2.

3.

Wykonawca zrealizuje osobiście Zadanie w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego
zakresu Zadania, który określony został jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem RB.271.26.2022, tj. za wyjątkiem
zakresu prac obejmującego: ____________________.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie działania
i zaniechania osób trzecich, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, w tym za prace
zrealizowane przez te osoby, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku działań czy
zaniechań tych osób. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób wskazanych w
zadaniu poprzednim podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania.
Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej z powierzeniem
wykonania innych niż określone w Umowie części zamówienia lub powierzenia wykonania
części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania
części zamówienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu
następujących reguł i warunków:
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1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia,
2) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie
realizacji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawia oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia, o których
mowa w Rozdziale 15 ust. 3 pkt 3.1 specyfikacji warunków zamówienia odnoszącej się do
postępowania o nr RB.271.26.2022, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy,
3) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy.
§4
Termin wykonania zamówienia
1. Termin rozpoczęcia obowiązywania umowy: od dnia 01.11.2022 r.
2. Termin zakończenia świadczenia usługi: do dnia 31.05.2023 r.
§5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia i złożoną Ofertą,
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe:
1.1. Dla części nr 1 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Chochołów w
wysokości:
 Odśnieżanie dróg pługiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Odśnieżanie dróg wirnikiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Odśnieżanie chodników: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Wywóz śniegu: …………… złotych brutto za 1 m3 w tym VAT …%
 Posypywanie dróg: …………… złotych brutto za 1 m2 w tym VAT …%
1.2. Dla części nr 2 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciche w wysokości:
 Odśnieżanie dróg pługiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Odśnieżanie dróg wirnikiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Odśnieżanie chodników: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Wywóz śniegu: …………… złotych brutto za 1 m3 w tym VAT …%
 Posypywanie dróg: …………… złotych brutto za 1 m2 w tym VAT …%
1.3. Dla części nr 3 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Czarny Dunajec w
wysokości:
 Odśnieżanie dróg pługiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Odśnieżanie chodników: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Wywóz śniegu: …………… złotych brutto za 1 m3 w tym VAT …%
 Posypywanie dróg: …………… złotych brutto za 1 m2 w tym VAT …%
1.4. Dla części nr 4 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Czerwienne w
wysokości:
 Odśnieżanie dróg pługiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Odśnieżanie dróg wirnikiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Wywóz śniegu: …………… złotych brutto za 1 m3 w tym VAT …%
 Posypywanie dróg: …………… złotych brutto za 1 m2 w tym VAT …%
1.5. Dla części nr 5 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Dział w wysokości:
 Odśnieżanie dróg pługiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
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 Wywóz śniegu: …………… złotych brutto za 1 m3 w tym VAT …%
 Posypywanie dróg: …………… złotych brutto za 1 m2 w tym VAT …%
1.6. Dla części nr 6 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Koniówka w
wysokości:
 Odśnieżanie dróg pługiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Odśnieżanie chodników: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Wywóz śniegu: …………… złotych brutto za 1 m3 w tym VAT …%
 Posypywanie dróg: …………… złotych brutto za 1 m2 w tym VAT …%
1.7. Dla części nr 7 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Odrowąż w
wysokości:
 Odśnieżanie dróg pługiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Odśnieżanie dróg wirnikiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Odśnieżanie chodników: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Wywóz śniegu: …………… złotych brutto za 1 m3 w tym VAT …%
 Posypywanie dróg: …………… złotych brutto za 1 m2 w tym VAT …%
1.8. Dla części nr 8 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Piekielnik w
wysokości:
 Odśnieżanie dróg pługiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Odśnieżanie chodników: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Wywóz śniegu: …………… złotych brutto za 1 m3 w tym VAT …%
 Posypywanie dróg: …………… złotych brutto za 1 m2 w tym VAT …%
1.9. Dla części nr 9 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pieniążkowice w
wysokości:
 Odśnieżanie dróg pługiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Odśnieżanie chodników: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Wywóz śniegu: …………… złotych brutto za 1 m3 w tym VAT …%
 Posypywanie dróg: …………… złotych brutto za 1 m2 w tym VAT …%
1.10.
Dla części nr 10 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Podczerwone
w wysokości:
 Odśnieżanie dróg pługiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Odśnieżanie chodników: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Wywóz śniegu: …………… złotych brutto za 1 m3 w tym VAT …%
 Posypywanie dróg: …………… złotych brutto za 1 m2 w tym VAT …%
1.11.
Dla części nr 11 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Podszkle w
wysokości:
 Odśnieżanie dróg pługiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Odśnieżanie chodników: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Odśnieżanie dróg wirnikiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Wywóz śniegu: …………… złotych brutto za 1 m3 w tym VAT …%
 Posypywanie dróg: …………… złotych brutto za 1 m2 w tym VAT …%
1.12.
Dla części nr 12 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ratułów w
wysokości:
 Odśnieżanie dróg pługiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Odśnieżanie dróg wirnikiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Odśnieżanie chodników: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Wywóz śniegu: …………… złotych brutto za 1 m3 w tym VAT …%
 Posypywanie dróg: …………… złotych brutto za 1 m2 w tym VAT …%
1.13.
Dla części nr 13 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Stare Bystre
w wysokości:
 Odśnieżanie dróg pługiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Odśnieżanie dróg wirnikiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Odśnieżanie chodników: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Wywóz śniegu: …………… złotych brutto za 1 m3 w tym VAT …%
 Posypywanie dróg: …………… złotych brutto za 1 m2 w tym VAT …%
1.14.
Dla części nr 14 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wróblówka w
wysokości:
 Odśnieżanie dróg pługiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
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 Wywóz śniegu: …………… złotych brutto za 1 m3 w tym VAT …%
 Posypywanie dróg: …………… złotych brutto za 1 m2 w tym VAT …%
1.15.
Dla części nr 15 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Załuczne w
wysokości:
 Odśnieżanie dróg pługiem: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Odśnieżanie chodników: …………… złotych brutto za 1 m-g w tym VAT …%
 Wywóz śniegu: …………… złotych brutto za 1 m3 w tym VAT …%
 Posypywanie dróg: …………… złotych brutto za 1 m2 w tym VAT …%
2. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu
cywilnego i który obejmuje wszystkie nakłady Wykonawcy, a w tym materiały i prace, które są
niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w §5 ust. 2 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie
koszty związane z realizacją usług objętych niniejszą umową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
4. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowiązującymi w momencie wystawienia faktury.
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w §5 ust. 1 niniejszej
umowy.
§6
Rozliczenia finansowe
1. Za wykonanie usługi strony będą się rozliczać zbiorczymi fakturami VAT wystawionymi
w okresach miesięcznych przez Wykonawcę.
2. Łączna kwota za wykonanie usługi określonej w §1 niniejszej umowy nie może przekroczyć
kwoty:
 dla części 1- Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Chochołów:
……………… złotych brutto
 dla części 2- Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciche:
……………… złotych brutto
 dla części 3- Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Czarny Dunajec:
……………… złotych brutto
 dla części 4- Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Czerwienne:
……………… złotych brutto
 dla części 5- Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Dział:
……………… złotych brutto
 dla części 6- Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Koniówka:
……………… złotych brutto
 dla części 7- Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Odrowąż:
……………… złotych brutto
 dla części 8- Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Piekielnik:
……………… złotych brutto
 dla części 9- Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Pieniążkowice:
……………… złotych brutto
 dla części 10- Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Podczerwone:
……………… złotych brutto
 dla części 11- Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Podszkle:
……………… złotych brutto
 dla części 12- Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ratułów:
……………… złotych brutto
 dla części 13- Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Stare Bystre:
……………… złotych brutto
 dla części 14- Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wróblówka:
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……………… złotych brutto
 dla części 15- Zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Załuczne:
……………… złotych brutto
3. Gwarantowana minimalna wielkość zamówienia, która zostanie udzielona wykonawcy w
okresie realizacji umowy, wynosi: do 15% kwoty podanej w §6 ust. 2 niniejszej umowy (dla
poszczególnych części zamówienia).
4. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany na fakturze przez Wykonawcę rachunek
bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury. Za dzień zapłaty uznaje się datę
obciążenia konta Zamawiającego.
5. Faktury mają być wystawiane przez Wykonawcę na:
Gmina Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
NIP: 735-28-43-273, REGON: 491892162
i doręczona na adres:
Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec.
6. Za nieterminowe płatności faktur przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki
ustawowe.
7. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 Kodeksu cywilnego).
8. Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9
listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatny, przesłanie
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów
elektronicznych.
Platforma Elektronicznego Fakturowania stosowana przez Zamawiającego:
PLATFORMA ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA (PEF)
Adres strony internetowej platformy: www.efaktura.gov.pl
9. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie ma prawa cesji ani przelewu
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (art. 509 Kodeksu cywilnego).
§7
Ustalenia dodatkowe
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia posypywania dróg środkami zabezpieczającymi przed
poślizgiem oraz wywozu śniegu jest uzgodnienie tych usług z Sołtysem danej miejscowości
oraz z Wójtem Gminy.
Wynagrodzenie będzie wypłacane za efektywną pracę sprzętu bez stosowania opłat za godziny
postojowe.
Drogi gminne muszą być odśnieżone i przejezdne do godziny 700 rano.
Każdorazowo po wykonaniu danej usługi w ciągu 24 godzin należy dostarczyć do Urzędu
Gminy Czarny Dunajec, potwierdzenie wykonania usługi zatwierdzone przez Sołtysa danego
sołectwa (bądź osoby przez niego upoważnionej) tj. wypełnionej i podpisanej karty drogowej
której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
Dopuszczone są następujące formy dostarczania Zamawiającemu potwierdzeń (kart
drogowych):
 faksem na nr 18-26-135-30, przy czym oryginał potwierdzenia (karty drogowej) należy
dostarczyć Zamawiającemu na Dziennik Podawczy w ciągu 7-miu dni (decyduje data
wpływy faksu);
 mailem na adres: gmina@czarny-dunajec.pl przesyłając fotokopię, lub skan potwierdzenia,
przy czym oryginał potwierdzenia należy dostarczyć Zamawiającemu na Dziennik
Podawczy w ciągu 7-miu dni (decyduje data wpływy maila)
 osobiście, składając potwierdzenie (kartę drogową) na Dzienniku Podawczym w siedzibie
Zamawiającego (decyduje data złożenia).
Niedostarczenie potwierdzenia (karty drogowej) Zamawiającemu w wyznaczonym terminie,
skutkować będzie nieuznaniem wykonania usługi.
Osobą wyznaczoną w sprawach dotyczących potwierdzeń wykonania usług, jest pracownik
wyznaczony przez zamawającego tj.: Pan Krzysztof Łowisz, tel. kontaktowy: 18-26-135-47
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7.

8.

9.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania w trakcie realizacji zamówienia,
niezapowiedzianych kontroli Wykonawców. Kontrole mogą dotyczyć:
a) zgodności dysponowanego przez Wykonawcę sprzętu z wykazem określonym w ofercie
przetargowej Wykonawcy i wymogami Zamawiającego, określonymi w Specyfikacji
warunków zamówienia.
b) zgodności materiału przeznaczonego do posypywania dróg z wymaganiami Zamawiającego,
określonymi w Specyfikacji warunków zamówienia.
c) prawidłowości zrealizowania świadczonych usług z wymogami zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia uchybień w wyniku przeprowadzonych kontroli, Zamawiający
wystosuje pisemne upomnienie do Wykonawcy.
W przypadku zwłoki w wykonaniu usług Zamawiający może:
a) odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym bez potrzeby wyznaczenia dodatkowego
terminu lub odszkodowania za niewykonanie umowy,
b) wystosować do Wykonawcy pisemne upomnienie w przypadku rażącego niewywiązywania
się z umowy.
Po dwóch bezskutecznych upomnieniach na piśmie udzielonych Wykonawcy, Zamawiający
odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym, powiadamiając Wykonawcę pisemnie o tym
fakcie.
§8
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę:
 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz ,
 na jakiejkolwiek podstawie z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego
– w wysokości 15% kwoty, określonej w §6 ust. 2 niniejszej umowy (dla danej części
zamówienia).
2) Za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu wymaganych dowodów/dokumentów
potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób przy pomocy których Wykonawca będzie
realizował umowę o których mowa w §11 niniejszej umowy, w wysokości 1% kwoty
określonej w §6 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. (dla danej części
zamówienia).
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych
od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 2 niniejszej
umowy (dla danej części zamówienia).
3. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie. Naliczenie lub
zapłata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zapłaty kary za
odstąpienie od umowy. Uprawnienia Zamawiającego do naliczenia wszelkich kar umownych w
oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowiązują bez ograniczeń pomimo odstąpienia od
umowy przez którakolwiek ze stron.
4. Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 30%
kwoty, o której mowa w §6 ust. 2 niniejszej umowy (dla danej części zamówienia).
5. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub z
powodu działania tzw. siły wyższej, przy czym Wykonawca musi udowodnić wystąpienie
okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym.
6. Naliczenie kary, o której mowa w ust. 1 pkt 2) nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania
umowy.
7. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile
wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a
Wykonawca wyraża na to zgodę bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich
zapłaty.
9. Zamawiający ma obowiązek poinformowania Wykonawcy o wysokości naliczonej kary i
podstawie jej naliczenia oraz złożenia oświadczenia o potraceniu.
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10. Należności wynikające z naliczonych kar umownych stają się wymagalne w terminie 3 dni od dnia
doręczenia Stronie zobowiązanej do ich zapłaty pisemnego oświadczenia o naliczeniu kary umownej.
§9
Prawo odstąpienia od umowy
1.

2.

3.

4.

5.

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 7 dni o powzięciu
wiadomości o przyczynach odstąpienia, tzn. gdy:
1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – odstąpienie od umowy w tym przypadku
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni.
3) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca realizuje usługi przewidziane
niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową lub pisemnymi wskazaniami
Zamawiającego.
4) Wykonawca nie wykonuje należycie niniejszej umowy, a okoliczność ta może powodować
zagrożenie dla pieszych i ruchu pojazdów na drogach gminnych za zimowe utrzymanie
których odpowiada Wykonawca.
5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
6) Otwarto likwidację Wykonawcy (firmy).
7) Jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia nieruchomości Wykonawcy w toku postępowania
egzekucyjnego.
8) Zachodzą okoliczności określone w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej
umowie,
Jeżeli Zamawiający ma uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje osób, którymi posługuje się
Wykonawca przy wykonaniu niniejszej umowy lub jego pojazdy nie gwarantują odpowiedniej
jakości wykonania usług, to może on żądać od Wykonawca natychmiastowego ustanowienia
zastępcy takich osób lub dostosowania pojazdów do wymogów Zamawiającego a w razie
odmowy - rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym lub zlecić zastępcze wykonanie
usługi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w §9 ust. 1 i 2 niniejszej umowy , powinno nastąpić
w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie.
Odstąpienie od umowy nastąpi przez pisemne oświadczenie Zamawiającego wraz ze
wskazaniem przyczyny odstąpienia i złożone zostanie w terminie do 30 dni, licząc od dnia
ujawnienia się okoliczności dających podstawę do odstąpienia od umowy.
§ 10
Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnie sporządzonego aneksu lub umowy podpisanej przez obie strony. Zmiany przewidziane
w umowie mogę być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Zmiany umowy nie
mogę wykraczać poza zakres świadczenia określonego niniejszą umowę.
2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp,
przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących
okolicznościach/zakresach:
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a) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych
warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia zgodnie
z warunkami wykonania określonymi w SWZ, wystąpienia innych okoliczności
niezależnych od wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.
Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności.
b) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
c) sytuacji, gdy Wykonawca opierał się na zasobach podmiotów trzecich wskazując
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, dopuszcza się zmianę tych podmiotów
na etapie realizacji zamówienia, pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie
warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania
o zamówienie publiczne.
d) Zmiany obowiązującej stawki podatku VAT;
e) Zmiany przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowiązku podatkowego itp.;
3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności wymienionych w §10 ust. 2 lit. d po dacie
podpisania aneksu do umowy.
4. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą (art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy
Prawo zamówień publicznych), jeżeli nowy Wykonawca jest następcą prawnym Wykonawcy lub
przejął zobowiązania Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada
osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy.
5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień
umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
7. Nie stanowi zmiany umowy:
 zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
rachunku bankowego);
 zmiana danych teleadresowych.
8. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w §10 ust. 2. Wniosek o zmianę
postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
9. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 11
Zatrudnienie pracowników – umowa o pracę
1.

2.

Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące w ramach przedmiotu umowy określonego w §1
niniejszej umowy, następujące czynności związane z realizacja zamówienia:
 pełnienie funkcji kierowcy pojazdu;
 pełnienie funkcji opera sprzętu.
są zatrudnione na umowę o pracę.
Wykonawca każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez
Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć określone przez
Zamawiającego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia
tj.:

 oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o pracę, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i
zakres obowiązków pracownika. [art. 438 ust. 1 ustawy Pzp]

3.

W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania niniejszej umowy – osób wykonujących
w ramach umowy czynności o których mowa w §11 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca
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4.

5.

6.

7.

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dowodów/dokumentów to potwierdzających.
Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności
opisane w §11 ust. 1 niniejszej umowy przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie
czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy do okazania dowodów/dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie
składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia tych osób. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy/
Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę, dowodów/
dokumentów o których mowa w §11 ust. 2 niniejszej umowy w terminach określonych §11 ust.
2 i 3 niniejszej umowy, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
pracowników na umowie o pracę i będzie podstawą do naliczenia kar umownych w wysokości
określonej w §8 ust. 1 niniejszej umowy, a także może być podstawą do zawiadomienia
Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi
pracę na warunkach określonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną,
celem przeprowadzenia przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli w tym zakresie.
Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienależycie wykonuje umowę, w szczególności gdy nieuzasadniona zwłoka w
wykonaniu obowiązków o których mowa w §11 ust. 2 i 3 niniejszej umowy, przekroczy 14 dni.
Prawo odstąpienia należy wykonać w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
podstawie odstąpienia.
Wymogi o których mowa w §11 niniejszej umowy wynikają z zapisów art. 95 ustawy Pzp.
§ 12
Postanowienia końcowe

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w
związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze
mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w
związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze
koncyliacji. Koncyliacja będzie prowadzona przez Koncyliatorów Stałych Sądu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: ustawy z dnia 11 września
2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.) oraz Kodeksu
cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytułu bezpodstawnego
wzbogacenia, będą rozstrzygane w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony.
Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy:
1) Załącznik nr 1 do umowy - Oferta Wykonawcy
2) Załącznik nr 2 do umowy - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3) Załącznik nr 3 do umowy – Karta drogowa
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Załącznik nr 3 do umowy

KARTA DROGOWA
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2022-2023
Miejscowość: .....................................................

Data: ..................................

Odśnieżanie dróg
Rodzaj sprzętu

Ilość

Cena jedn.

Cena razem brutto

(m-g)

(zł)

(zł)

I – Odśnieżanie dróg - szerokość pługa ≤ 2,60 m
II – Odśnieżanie dróg - szerokość pługa ≤ 2,60 m (krótki samochód)
IV – Odśnieżanie dróg - wirnik

III Odśnieżanie
chodników

Cena jedn.

Cena razem brutto

Posypywanie

Cena jedn.

Cena razem brutto

Ilość (m-g)

(zł)

(zł)

Ilość (m2)

(zł)

(zł)

Ilość

Cena jedn.

Cena razem brutto

(zł)

(zł)

Wywóz śniegu
(lokalizacja)

3

(m )

Miejscowość: ……………………………….……….

.............................................
Podpis Wykonawcy

.............................................
Podpis Sołtysa

KARTA DROGOWA
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2022-2023
Miejscowość: .....................................................

Data: ..................................

Odśnieżanie dróg
Rodzaj sprzętu

Ilość

Cena jedn.

Cena razem brutto

(m-g)

(zł)

(zł)

I – Odśnieżanie dróg - szerokość pługa ≤ 2,60 m
II – Odśnieżanie dróg - szerokość pługa ≤ 2,60 m (krótki samochód)
IV – Odśnieżanie dróg - wirnik

III Odśnieżanie
chodników

Cena jedn.

Cena razem brutto

Posypywanie

Cena jedn.

Cena razem brutto

Ilość (m-g)

(zł)

(zł)

Ilość (m2)

(zł)

(zł)

Ilość

Cena jedn.

Cena razem brutto

(zł)

(zł)

Wywóz śniegu
(lokalizacja)

3

(m )

Miejscowość: ……………………………….……….

.............................................
Podpis Wykonawcy
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