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C/…../2021 
 

Umowa nr …./…./2021 

 

zawarta w dniu …. ……… 2021r. w Polskiej Cerekwi, pomiędzy: 

Gminą Polska Cerekiew posiadającą siedzibę w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polaka 

Cerekiew, zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

Piotra Kanzy - Wójta Gminy 

a 

Firmą …………………… 

…………………………… 

…………………………… 

reprezentowaną przez: 

……………………………  

§ 1 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zimowe utrzymanie 
dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Gminy Polska Cerekiew, wg wykazu 
stanowiącego załącznik nr 1 do umowy wg standardow określonych w załączniku nr 2 do 
umowy.  

2. Zakres prac związanych z utrzymaniem dróg: 
a) odśnieżanie na całej szerokości drogi, 
b) usuwanie nadmiaru śniegu w przypadku braku możliwości dalszego odśnieżania, 
c) likwidacja śliskości na całej szerokości drogi, przede wszystkim: niebezpieczne zakręty i 

podjazdy, na skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni utwardzonej, przejazdach kolejowych, 
obiektach mostowych, zatokach i przystankach autobusowych za pomocą mieszanki 
piaskowo-solnej o zawartości 20% soli. 

  
§ 2 

1. Od Wykonawcy wymagana będzie pełna dyspozycyjność przez całą dobę. Niespełnienie 
powyższego przez Wykonawcę stanowi rażące naruszenie postanowień umowy. 

2. Prace opisane w §1 pkt.2 niniejszej umowy Wykonawca wykonywał będzie sprzętem 
będącym w jego posiadaniu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zaopatrzenia się własnym kosztem w materiał 
przeznaczony do likwidacji śliskości dróg.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa w zakresie 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w trakcie wykonywania prac. 

5. Do pełnienia nadzoru nad wykonywanymi przez Wykonawcę czynności upoważniony jest inż. 
Marek Kupka - inspektor ds. drogownictwa Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi,  
tel. 077/4801483 – w godz. 7:30 – 15:30, tel. kom. 502658621. 

6. Wykonawca odpowiada za utrzymanie dróg w sposób zapewniający przejezdność pojazdów. 
 

§ 3 
Umowa zawarta zostaje na czas określony tj. sezon zimowy 2021/2022 lecz nie później niż 
31 marca 2022r. 

 
§ 4 

1. Za wykonanie opisanych w § 1 prac Wykonawca otrzyma wynagrodzenie netto: 
a) za 1godz. odśnieżenia drogi na całej szerokości ………… zł  
(słownie: ……………………….. ……… ......................................................................) 
b) za 1godz. usuwania śniegu ………. zł  
(słownie: ……………………….. ……… …..................................................................) 
c) za 1 godz. likwidacji śliskości na całej szerokości drogi ……… zł  
(słownie: …………………………………… ..................................................................)  
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d) za 1 godz. odśnieżania wraz z likwidacją śliskości na całej szerokości drogi ……… 
zł  
(słownie: …………………………………… ..................................................................) 
 

2. Rozliczanie usług odbywać się będzie w okresach miesięcznych. Wypłacanie należności 
następować będzie przelewem  w terminie do 14 dni licząc od daty przedłożenia faktury 
potwierdzonej przez inspektora ds. drogownictwa tut. Urzędu. Rozliczenie oraz zapłata za 
usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych za miesiąc grudzień nastąpi 
dniu 31.12.2021r., gdyż środki na zapłacenie za wykonywanie tej usługi pochodzą z 
dotacji otrzymanej z powiatu. 

3. Wykonawca wystawi co miesiąc odrębną fakturę na zimowe utrzymanie odcinków dróg 
powiatowych, oraz odrębną na odcinki gminne. 

4. Wykonawca do faktur dołącza zestawienie zawierające datę wykonania usługi oraz zakres 
wykonanych prac (np. karty drogowe). 

5. Wykonawca po każdorazowym wyjeździe przekaże telefonicznie osobie pełniącej nadzór 
nad odśnieżaniem godzinę wyjazdu, powrotu oraz ilość roboczogodzin efektywnego 
czasu odśnieżania (bez czasu napraw i przestojów) 

6. Zamawiający rozlicza się tylko z Wykonawcą. 

7. Wynagrodzenie ustalone w umowie jest wynagrodzeniem ostatecznym i nie podlega 
zmianie w toku wykonywania umowy bez względu na zaistniałe okoliczności. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość każdorazowego wstrzymania płatności w 
przypadku stwierdzenia niewykonania umowy niezależnie od czasu jej niewykonania.  

9. Płatność dokonana będzie na podstawie wystawionych przez  Wykonawcę faktur, 
przelewem na rachunek bakowy  nr ……………………………… ujawniony w wykazie 
podmiotów , o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług. 

10. Faktury  za  prace stanowiące przedmiot umowy wystawione będą na:  
Nabywca: 
Gmina Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, NIP: 7492056546 
Odbiorca: 
Urząd Gminy Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew,  

  
§ 5 

1. W razie niewykonania, nieterminowego wykonania bądź nie usunięcia śniegu lub lodu w 
pełnym zakresie umożliwiającym bezpieczną przejezdność, Wykonawca zapłaci karę 
umowna w wysokości 3 000,00zł ( słownie: trzy tysiące zł) za dzień w którym nastąpiło nie 
wykonanie umowy lub nienależyte jej wykonanie w podanych wyżej przypadkach . 

2. Zamawiający ma prawo do jednostronnego potrącenia naliczonej kary umownej z 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na podstawie złożonego mu oświadczenia. 

3. W przypadku powtórzenia się nienależytego wykonania umowy, po naliczeniu kary 
umownej, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

  
§ 6 

1.   Umowę zawarto bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych  – wartość 
zamówienia poniżej 130 000,00 PLN. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego 

3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie w drodze 

pisemnej (aneksem). 
5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, dokonać przelewu 

wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. 
6. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego  i 1 dla 

Wykonawcy. 
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          Zamawiający:                                                           Wykonawca: 
  
  
 
1…………………………….............................. 
  
 
                                          

1. ................................................................... 
 

2…………………………………………………. 
 
 

2…………………………………………………. 

 
Załączniki: 

1. PRZEBIEG DRÓG  POWIATOWYCH ORAZ GMINNYCH  - UTRZYMANIE ZIMOWE 
2021/2022 GMINA POLSKA CEREKIEW. 

2. STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA DROGACH POWIATOWYCH ORAZ 
GMINNYCH ZARZĄDANYCH PRZEZ  WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW W SEZONIE 
ZIMOWYM 2021/2022 
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Załącznik 1 do umowy z dnia ……………... nr ../…/2021  
 

PRZEBIEG DRÓG GMINNYCH  –  UTRZYMANIE ZIMOWE  
GMINA POLSKA CEREKIEW 

POLSKA CEREKIEW 
L.p. Nazwa ulicy  Przebieg 

1.  Ul. Michalika  Od ul. Raciborskiej do  końca zabudowań 
2.  Ul. Karola Miarki W przypadku nieprzejezdności (d. powiatowa) Od ul. Rynek do 

„Drogi na Gniewów”  
3.  Ul. 20 Października   Od „Drogi na Gniewów” do końca zabudowań 
4.  „Droga na Gniewów” Od d. powiatowej (ul. K. Miarki) do ul. Ciepłodolskiej 
5.  Ul. Raciborska Od d. krajowej 45 (ul. Zwycięstwa) do ul. Rynek + parking przed 

Urzędem Gminy 
6.  Ul. Młyńska  Od d. powiatowej (ul. K. Miarki) do końca zabudowań 
7.  Ul. Konarskiego  Od ul. Kozielskiej do d. powiatowej (ul. Ligonia) 
8.  Ul. Pocztowa  Od d. powiatowej (ul. Ligonia) do d. powiatowej (ul. Ligonia) 
9.  Ul. Powstańców  Od d. powiatowej (ul. Ligonia) do d. powiatowej (ul. Ligonia) 
10.  Ul. Stara Droga  Od ul. Kozielskiej i od ul. Karola Miarki 
11.  Ul. Kościuszki  Od d. powiatowej (ul. Ligonia) do końca zabudowań 
12.  Ul. Nowa Kolonia Od d. krajowej 45 (ul. Kozielska) do końca zabudowań 
13.  Ul. 1 Maja  Od d. krajowej 45 (ul. Kozielska) do d. powiatowej (ul. K. Miarki)                 
14.  Ul. Zwycięstwa W przypadku nieprzejezdności (d. krajowa) 
15.  Ul. Kozielska (K) W przypadku nieprzejezdności (d. krajowa) 
16.  Ul. Kozielska (G) Od d. krajowej 45 do ul. Rynek 
17.  Ul. Szkolna Od ul. Rynek do ul. Pocztowej 
18.  Ul. Pawła  Od d. powiatowej (ul. Ligonia) do d. gminnej (ul. Konarskiego) 
19.  Ul. Zamkowa Od ul. Rynek do końca zabudowań 
20.  Ul. Ciepłodolska (G) Od firmy „MŁYNPOL” do końca zabudowań 
21.  Ul. Dworcowa (G) od dworca kolejowego do końca zabudowań 
22.  Ul. Rynek  Od ul. Raciborskiej do ul. Kozielskiej 

 
WITOSŁAWICE 

23.  Ul. Piaskowa  Od d. wojewódzkiej (ul. Kozielska) do końca zabudowań 
24.  Ul. Leśna  Od d. wojewódzkiej (ul. Kozielska) do końca zabudowań 

 
DZIELAWY 

25.  Ul. Kolejowa Droga do posesji Kolejowa 1 
 
GRZĘDZIN 

26.  Ul. Ogrodowa Od d. powiatowej (ul. Raciborska) do d. gminnej (ul. Kościelna) 
27.  Ul. Kościelna  Od d. powiatowej (ul. Raciborska) do końca zabudowań + parking 

kościelny 
28.  Ul. Polna Od d. powiatowej (ul. Raciborska) do d. gminnej (ul. Kościelna) 
29.  Ul. Łączna Od d. powiatowej (ul. Raciborska) do końca zabudowań 
30.  bez nazwy Łącznik od ul. Kościelnej w Grzędzinie do ul. Kościelnej w m. 

Wronin  
 
ŁANIEC 

31.  Ul. Polna  Od d. powiatowej (ul. Raciborska) do końca zabudowań 

32.  bez nazwy Zjazd z d. powiatowej - ul. Raciborskiej do posesji Raciborska 4 

33.  bez nazwy Zjazd z d. powiatowej - ul. Raciborskiej do posesji Raciborska 43 

 
CIĘŻKOWICE 

34.  Ul. Polna  Od d. krajowej 45 (ul. Fabryczna) do końca zabudowań 
35.  Ul. Szkolna  Od d. krajowej 45 (ul. Fabryczna) do końca zabudowań 
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WRONIN 
36.  Ul. Kościelna  Od d. wojewódzkiej (ul. Głubczycka) do Kościoła Parafialnego w 

Grzędzinie   
37.  Ul. Polna  Od d. wojewódzkiej (ul. Głubczycka) do końca zabudowań 
38.  Ul. Szkolna Od d. wojewódzkiej (ul. Głubczycka) do ul. Łącznej 
39.  Ul. Łączna Od d. wojewódzkiej (ul. Głubczycka) do ul. Raciborskiej w m. 

Łaniec 
 

ZAKRZÓW 
40.  Ul. Stawowa   Od d. wojewódzkiej (ul. Chopina) do d. wojewódzkiej (ul. 

Dworcowa) 
41.  Ul. Kościelna  Od d. powiatowej (ul. Chopina) + parking kościelny 
42.  Ul. Wodna  Od d. powiatowej (ul. Chopina) do końca zabudowań oraz część 

ul. Wodnej przed Kościołem 
43.  Ul. Cicha  Od d. powiatowej (ul. Chopina) do końca zabudowań 
44.  Ul. Górska  Od ul. Cichej do ul. Parkowej 
45.  Ul. Krótka  Od d. wojewódzkiej (ul. Chopina) do końca zabudowań 

46.  Ul. Topolowa  Od d. powiatowej (ul. Chopina) do ul. Parkowej 
47.  Ul. Zielona  Od d. powiatowej (ul. Chopina) do końca zabudowań 
48.  Ul. Parkowa Od d. powiatowej (ul. Chopina) do końca zabudowań 
49.  Ul. Szkolna Od d. powiatowej (ul. Chopina) do końca zabudowań 
50.  Ul. Polna Od d. wojewódzkiej (ul. Chopina) do końca zabudowań 
51.  bez nazwy Od d. krajowej 45 do GOSiR 

 
JABOROWICE 

52.  bez nazwy Za przystankiem autobusowym w lewo do końca zabudowań 

53.  bez nazwy boczna od d. powiatowej  

54.  bez nazwy od d. powiatowej do budynku dawnej Szkoły 
 
POŁOWA 

55.  Przez miejscowość d. gminna 
 
 
MIERZĘCIN 

56.  Przez miejscowość Od d. wojewódzkiej do końca zabudowań 
 
LIGOTA MAŁA 

72  
bez nazwy 

 
Pętla autobusowa oraz odnogi drogi przy stawie 

 
UWAGA!!! 
Utrzymaniem zimowym nie są objęte drogi transportu rolnego. 
 
 

PRZEBIEG DRÓG POWIATOWYCH – ZIMOWE UTRZYMANIE 
 

- nr 1405 O Pawłowiczki- Kochaniec (od DP nr 1421 O) 

- nr 1406 O Pawłowiczki- Wronin (Od DP nr 1420 O) 

- nr 1422 O Zakrzów- Cisek 

- nr 1426 O Polska Cerekiew- Ciepły Dół 

- nr 1456 O Dzielawy- gr. woj. /Modzurów/ 

- nr 1460 O /Pawłów/gr. woj.- Wronin 

- nr 1473 O Koza- Maciowakrze 
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Załącznik nr 2 do umowy nr …./…./2021 

      
z dnia……………. 

        

   

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA DROGACH GMINNYCH I POWIATOWYCH 

   

      ZARZĄDZANYCH PRZEZ WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW 

     

        

Lp. Standard Drogi Opis stanu utrzymania drogi 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu  

po ustaniu opadów śniegu od stwierdzenia wystąpienia zjawiska 

        

1 V 
POWIATOWE 

ORAZ 
GMINNE 

- jezdnia odśnieżona 
- w miejscach zasp odśnieżony co najmniej 
  jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek 
- jezdnia posypana na odcinkach 
 decydujących o możliwości ruchu 

- luźny 
- zajeżdżony 
- nabój śnieżny 
- zaspy 

- 16 godz. 
- występuje 
- występuje 
- do 24 godzin 

- gołoledź 
- śliskość 
pośniegowa 

- 8 godzin 
- występuje 

Dopuszczalne przerwy w komunikacji - do 24 godzin 

 


