Załącznik Nr 4a do SWZ
(BZP.272.1.9.2021)
po zmianach z dnia 21.09.2021 r.
- projekt -

UMOWA Nr … /2021
zawarta w dniu ................................ 2021 r. pomiędzy Powiatem Karkonoskim z siedzibą
władz w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym
NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowanym przez:
1.
……………………
- ………………………,
2.
……………………
- ………………………,
przy kontrasygnacie …………………….. - ………………………,
a………………………………… z siedzibą: ………………, zamieszkałym (jeśli dotyczy),
KRS …………… (jeśli dotyczy), posiadającym NIP ……………, REGON
……………………, PESEL (jeśli dotyczy), zwanym dalej WYKONAWCĄ,
reprezentowanym przez:
1.
……………………
- ………………………,
2.
……………………
- ……………………….
Strony wspólnie ustalają, co następuje:
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym o wartości mniejszej niż progi unijne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.),
zwanej dalej ustawą Pzp, ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje
do realizacji zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy
Podgórzyn w sezonie zimowym: 2021-2022”.
§1
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO usługi
polegającej na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Podgórzyn
w sezonie zimowym: 2021-2022, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków
Zamówienia oraz Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 5 do
Specyfikacji Warunków Zamówienia, a także zgodnie z ofertą WYKONAWCY, co do których
dokumentów strony oświadczają, że są w ich posiadaniu.
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 używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230,
poz. 1960), a także normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością.
§2
1. Na przedmiot umowy, określony w § 1, składa się następujący zakres rzeczowy,
zgodny ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i Opisem przedmiotu zamówienia,
w szczególności:
1) oczyszczanie ze śniegu oraz błota pośniegowego nawierzchni wyznaczonych dróg
powiatowych (jezdnia, chodniki, pobocza utwardzone z kostki brukowej
betonowej lub kamiennej, zatoki autobusowe, mijanki) położonych w granicach
administracyjnych gminy Podgórzyn;
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2) zwalczanie śliskości drogi do stanu umożliwiającego bezpieczną przejezdność
wyznaczonych odcinków dróg powiatowych w granicach administracyjnych
gminy Podgórzyn, przy pomocy materiałów uszorstniających i środków
chemicznych;
3) sprzątanie zanieczyszczeń pozimowych z jezdni, chodników i poboczy oraz
studzienek deszczowych, ściekowych po zakończeniu sezonu zimowego
2021/2022.
2. WYKONAWCA podejmuje działania natychmiast po wystąpieniu opadów śniegu lub
marznącego deszczu, lub stwierdzeniu wystąpienia śliskości zimowej na drogach
powiatowych, nie później jednak niż w terminie do … minut (zgodnie z ofertą Wykonawcy –
maksymalnie do 90 minut) od stwierdzenia wystąpienia zjawiska (opadów lub śliskości).
Jednocześnie WYKONAWCA zobowiązany jest realizować usługę zimowego utrzymania
dróg powiatowych po otrzymaniu od ZAMAWIAJĄCEGO informacji o konieczności
podjęcia działania na danej drodze lub drogach, lub na określonych odcinkach drogi/dróg.
Informację o konieczności podjęcia działania ZAMAWIAJĄCY przekazuje WYKONAWCY
telefonicznie (w tym połączenia głosowe i wiadomości tekstowe sms), mailowo lub pisemnie.
3. Czas przystąpienia przez WYKONAWCĘ do realizacji usługi od momentu
otrzymania od ZAMAWIAJĄCEGO informacji o konieczności podjęcia działania, strony
określają maksymalnie do … minut (zgodnie z ofertą Wykonawcy – maksymalnie do 90
minut).
4. WYKONAWCA – w wyniku otrzymania od ZAMAWIAJĄCEGO informacji
o konieczności podjęcia działania – zobowiązany jest przystąpić do realizacji usługi w czasie
określonym w ust. 3 oraz powiadomić ZAMAWIAJĄCEGO telefonicznie (w tym połączenia
głosowe i wiadomości tekstowe sms) o rozpoczęciu działania – w celu zweryfikowania przez
ZAMAWIAJĄCEGO ustalonego czasu przystąpienia do realizacji usługi.
5. O wykonaniu usługi WYKONAWCA informuje ZAMAWIAJĄCEGO telefonicznie
lub mailowo w dniu wykonania usługi, a najpóźniej w dniu następnym – określając zakres
wykonanych prac oraz użyte środki.
6. WYKONAWCA oświadcza, że w okresie realizacji przedmiotu umowy, określonym
w § 3 pkt 1, będzie dysponować placem do składowania materiałów uszorstniających
i chemicznych, stosowanych do posypywania dróg, usytuowanym w miejscowości …………,
przy ul. ………………., w odległości nie większej niż 20 km od granic administracyjnych
gminy Podgórzyn. (dane przekaże wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy)
7. WYKONAWCA zobowiązany jest w terminie do dnia 15 listopada 2021 r. przedłożyć
ZAMAWIAJĄCEMU dokument potwierdzający dysponowanie przez WYKONAWCĘ przez
okres realizacji zamówienia, określony w § 3 pkt 1, placem składowym, o którym mowa
w ust. 6.
8. Nieprzedłożenie w terminie, o którym mowa w ust. 7, dokumentu, o którym mowa
w ust. 7, skutkować będzie naliczeniem przez ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej, o której
mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. j. W przypadku nieprzedłożenia w wymaganym terminie
w/w dokumentu, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym
z powodu okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA, albo wyznaczyć
WYKONAWCY dodatkowy czas (nie dłuższy jednak niż 5 dni roboczych) na przedłożenie
przedmiotowego dokumentu. W przypadku przekroczenia dodatkowego terminu,
ZAMAWIAJĄCY odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym z powodu okoliczności,
za które odpowiada WYKONAWCA, i naliczy WYKONAWCY karę umowną, o której
mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. d.
9. WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącego informowania ZAMAWIAJĄCEGO
o trudnościach związanych z prawidłowym utrzymaniem dróg. ZAMAWIAJĄCY zastrzega
sobie prawo kontroli stanu dróg, ich przejezdności oraz sposobu prowadzenia usługi
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zimowego utrzymania dróg przez WYKONAWCĘ. W przypadku wystąpienia wyjątkowo
trudnych warunków atmosferycznych, w szczególności w przypadku wystąpienia
intensywnych opadów śniegu lub marznącego deszczu, zamieci lub zawiei śnieżnych,
ZAMAWIAJĄCY uprawniony jest do wydania dyspozycji kolejnych wyjazdów.
10. ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do przeprowadzania kontroli rodzaju, składu
i ilości materiałów uszorstniających i chemicznych używanych przez WYKONAWCĘ do
likwidacji śliskości na drogach, a także składowanych na placu, o którym mowa w ust. 6.
11. WYKONAWCA zapewnia całodobową obsługę punktu dyspozytorskiego lub osoby
koordynatora do przyjmowania zgłoszeń przekazywanych przez ZAMAWIAJĄCEGO pod
numerem telefonu: …………………… oraz adresem e-mail: …………………………
(zostaną podane przez wybranego Wykonawcę).
12. Jeśli wystąpią opady ciągłe i długotrwałe, czas reakcji, o którym mowa w ust. 2, na
dane zjawisko atmosferyczne, liczony jest od momentu stwierdzenia wystąpienia tego
zjawiska. Rozpoczęcie działań nie oznacza wykonania jednokrotnych czynności w zakresie
zimowego utrzymania dróg. Jeśli zjawisko j,est długotrwałe i ciągłe, WYKONAWCA
w pełnym okresie jego trwania zapewnia utrzymanie powierzonych odcinków dróg
powiatowych. Oznacza to, że w przypadku gdy ilość opadów śniegu lub marznącego deszczu
uniemożliwiać będzie poruszanie się po drodze lub będzie stwarzać niebezpieczeństwo
wypadku na drodze, WYKONAWCA zobowiązany jest wyjeżdżać kilkukrotnie na daną
drogę/drogi w ciągu jednego dnia/nocy. Droga podczas intensywnych i długotrwałych
opadów musi być utrzymana w sposób gwarantujący jej przejezdność i bezpieczne poruszanie
się po niej. 1
§3
Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy przez WYKONAWCĘ – od dnia 15 listopada
2021 r. do dnia 15 maja 2022 r., w tym:
1) zakres prac, wskazany w § 2 ust. 1 pkt 1-2, będzie realizowany w terminie od dnia
15 listopada 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r.;
2) zakres prac, wskazany w § 2 ust. 1 pkt 3, będzie realizowany w terminie od dnia
1 maja 2022 r. do dnia 15 maja 2022 r.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie zryczałtowane dla
WYKONAWCY – zgodnie z ofertą – w wysokości:
- wartość netto ……………………………………………… zł
- plus podatek VAT … % …………………………………… zł
- wartość brutto ……………………………………………… zł
słownie brutto: ………………………………………………………………………………
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całokształt kosztów związanych
z kompleksową realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty materiałów, wszelkich prac
przygotowawczych, porządkowych, koszt zatrudnienia kadry oraz koszty utrzymania zaplecza
technicznego, w tym również placu na składowanie materiałów uszorstniających
i chemicznych, koszty wymaganego ubezpieczenia OC, a także wymagane opłaty i podatki,
w szczególności podatek od towarów i usług VAT.
3. Rozliczenie za realizację usług objętych umową będzie następowało każdorazowo na
podstawie faktury VAT przekazywanej ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ
w terminie do 7 dni od daty wskazanej w harmonogramie płatności, o którym mowa w § 5
umowy.
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Zmiana treści z dnia 21.09.2021 r. została oznaczona zmianą koloru tła na żółty
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4. Podstawę
wystawienia
faktury
VAT
stanowi
zaakceptowane
przez
ZAMAWIAJĄCEGO Zestawienie z prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie
2021-2022, według wzoru stanowiącego Załącznik do umowy. WYKONAWCA wystawi
łącznie pięć odrębnych zestawień i pięć odrębnych faktur.
5. Wynagrodzenie płatne będzie każdorazowo w terminie do 14 dni od daty otrzymania
przez ZAMAWIAJĄCEGO prawidłowo wystawionej faktury VAT na: Powiat Karkonoski
ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 611-250-35-48.
6. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku, z którego dokonana
zostanie
płatność
na
rachunek
rozliczeniowy
WYKONAWCY:
………………………………… (rachunek wskazany w wykazie podmiotów zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT,
prowadzonym przez Ministerstwo Finansów).

7. W przypadku niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO terminów płatności,
określonych w umowie, WYKONAWCY przysługuje prawo dochodzenia ustawowych
odsetek.
8. W przypadku przekazywania przez WYKONAWCĘ ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, WYKONAWCA
wskazuje jako adres PEF ZAMAWIAJĄCEGO NIP Starostwa Powiatowego w Jeleniej
Górze, tj.: 6112265072.
§5
Strony ustalają harmonogram płatności, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy:
1) za prace wykonane od dnia 15 listopada 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – w kwocie
stanowiącej 1/5 wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, tj. …………… zł
(brutto);
2) za prace wykonane od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. – w kwocie
stanowiącej 1/5 wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, tj. …………… zł
(brutto);
3) za prace wykonane od dnia 01 lutego 2022 r. do dnia 28 lutego 2022 r. – w kwocie
stanowiącej 1/5 wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, tj. …………… zł
(brutto);
4) za prace wykonane od dnia 01 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. – w kwocie
stanowiącej 1/5 wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, tj. …………… zł
(brutto);
5) za prace wykonane od dnia 01 kwietnia 2022 r. do dnia 15 maja 2022 r. – w kwocie
stanowiącej 1/5 wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, tj. …………… zł
(brutto) – po dodatkowym podpisaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO Protokołu odbioru
uprzątnięcia jezdni, chodników, poboczy, studzienek deszczowych, ściekowych
po zakończeniu sezonu zimowego 2021/2022.
§6
1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy po zakończeniu sezonu zimowego następuje
na podstawie podpisanego przez strony Protokołu odbioru uprzątnięcia jezdni, chodników,
poboczy, studzienek deszczowych, ściekowych po zakończeniu sezonu zimowego 2021/2022 –
po zakończeniu prac określonych w § 2 ust. 1.
2. Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy WYKONAWCA zgłasza
ZAMAWIAJĄCEMU na piśmie lub w formie elektronicznej (wiadomości e-mail) w terminie
do dnia 15 maja 2022 r.
3. ZAMAWIAJĄCY przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy nie później
niż w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2.
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§7
1. WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do ZAMAWIAJĄCEGO
oraz osób trzecich za szkody, wypadki i kolizje drogowe, a także inne zdarzenia
spowodowane zaniechaniem wykonywanych prac lub na skutek niedostatecznego lub
niezgodnego z umową oraz obowiązującymi przepisami wykonywania prac przy realizacji
przedmiotu umowy. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, na których będzie
prowadzone zimowe utrzymanie, od chwili ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia
odpowiada WYKONAWCA.
2. W okresie trwania umowy, tj. od dnia 15.11.2021 r. do dnia 15.05.2022 r.,
WYKONAWCA zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
w szczególności obejmującej zimowe utrzymanie dróg, na sumę gwarancyjną w wysokości
co najmniej 100 000,00 zł.
3. WYKONAWCA – najpóźniej w dniu 15.11.2021 r. – przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie
w okresie trwania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
w wysokości co najmniej 100 000,00 zł.
4. W przypadku przedłożenia przez WYKONAWCĘ dokumentu, o którym mowa
w ust. 3, z którego wynikać będzie, że okres ważności ubezpieczenia OC wygaśnie przed
dniem 15.05.2022 r., WYKONAWCA zobowiązuje się do przedłużenia ważności tego
ubezpieczenia lub zawarcia kolejnej umowy ubezpieczeniowej, i przedłożenia
ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej w dniu, w którym upływa ważność pierwotnego
ubezpieczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego
ciągłość ubezpieczenia OC – z zachowaniem wymagań opisanych w ust. 2.
5. Za nieprzedłożenie przez WYKONAWCĘ dokumentu, o którym mowa w ust. 3,
w terminie, o którym mowa w ust. 3, ZAMAWIAJĄCY przewiduje sankcje w postaci
obowiązku zapłaty przez WYKONAWCĘ kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1
lit. k.
6. Za nieprzedłożenie przez WYKONAWCĘ dokumentu, o którym mowa w ust. 4,
w terminie, o którym mowa w ust. 4, ZAMAWIAJĄCY przewiduje sankcje w postaci
obowiązku zapłaty przez WYKONAWCĘ kary umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 1
lit. l.

1.
się:

§8
Do koordynacji prac związanych ze świadczeniem usług objętych umową wyznacza

1) ze strony WYKONAWCY – ........................................, tel. ........................,
e-mail: ........................;
2) ze strony ZAMAWIAJĄCEGO – ........................................, tel. ........................;
e-mail: .........................
2. Ze strony ZAMAWIAJĄCEGO osobą/osobami upoważnionymi do przekazywania
informacji o konieczności podjęcia działań w zakresie zimowego utrzymania dróg jest/są:
1) ........................................, tel. ........................; e-mail: .........................;
2) ........................................, tel. ........................; e-mail: .........................;
3) ........................................, tel. ........................; e-mail: ..........................
3. WYKONAWCA zapewni realizację przedmiotu umowy – w okresie wskazanym
w § 3 pkt 1 – przez co najmniej dwóch operatorów sprzętu do odśnieżania i usuwania
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śliskości. WYKONAWCA wyznacza następujące osoby do pełnienia funkcji operatorów
w/w sprzętu:
1) ........................................, posiadającego/ą prawo jazdy kategorii C.
2) ........................................, posiadającego/ą prawo jazdy kategorii C.
§9
1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, ZAMAWIAJĄCY wymaga zatrudnienia przez
WYKONAWCĘ lub podwykonawcę (jeśli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja
części przedmiotu umowy) na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.).
2. Na podstawie stosunku pracy muszą być zatrudnione przez WYKONAWCĘ lub
podwykonawcę osoby wykonujące czynności związane z realizacją zamówienia, określone
w Opisie przedmiotu zamówienia (Załączniku Nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia),
w szczególności czynności polegające na odśnieżaniu nawierzchni dróg oraz zwalczaniu
śliskości nawierzchni dróg, wykonywane przez operatorów sprzętu używanego do
odśnieżania oraz usuwania śliskości, a także polegające na całodobowej obsłudze punktu
dyspozytorskiego w celu przyjmowania zgłoszeń od ZAMAWIAJĄCEGO, tj. osoby
realizujące przedmiot umowy pod kierownictwem pracodawcy (WYKONAWCY lub
podwykonawcy) w wyznaczonym przez niego czasie, za ustalonym między pracodawcą
a pracownikiem wynagrodzeniem. Z powyższego obowiązku wyłączone są czynności
polegające na dostawie materiałów uszorstniających i środków chemicznych służących do
zwalczania śliskości dróg.
3. W celu weryfikacji zatrudniania przez WYKONAWCĘ lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO w ust. 2
czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy – ZAMAWIAJĄCY może żądać w trakcie
realizacji przedmiotu umowy w szczególności:
1)
oświadczenia zatrudnionego pracownika;
2)
oświadczenia WYKONAWCY lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o pracę;
3)
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika;
4)
innych dokumentów (w szczególności takich jak: zaświadczenie właściwego
oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez WYKONAWCĘ lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub
poświadczona za zgodność z oryginałem odpowiednio przez WYKONAWCĘ
lub podwykonawcę kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika
przez pracodawcę do ubezpieczeń)
– 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
oraz zakres obowiązków pracownika.
4. WYKONAWCA zobowiązany jest na każde wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO –
wyrażone na piśmie lub przesłane drogą elektroniczną i w terminie wyznaczonym przez
ZAMAWIAJĄCEGO w tym wezwaniu – przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU dowody,
o których mowa w ust. 3, potwierdzające wypełnienie przez WYKONAWCĘ lub
podwykonawcę wymagań w zakresie określonym w ust. 1 i 2.
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5. Przekazywane dowody WYKONAWCA lub podwykonawca zobowiązany jest
zanonimizować w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane wskazane
w ust. 3 nie podlegają anonimizacji.
6. Na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do
kontroli spełniania przez WYKONAWCĘ wymagań określonych w ust. 1 i 2, związanych
z zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane
z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności do:
1)
żądania oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 3, w zakresie
potwierdzenia spełniania wymogów określonych w ust. 1 i 2, oraz dokonywania
ich oceny;
2)
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania wymogów określonych w ust. 1 i 2;
3)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.
7. Z tytułu niespełnienia przez WYKONAWCĘ lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności, o których
mowa w ust. 2, ZAMAWIAJĄCY przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez
WYKONAWCĘ kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. f-h.
8. Niezłożenie przez WYKONAWCĘ w wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO
terminie żądanych przez ZAMAWIAJĄCEGO dowodów w celu potwierdzenia spełnienia
przez WYKONAWCĘ lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez WYKONAWCĘ lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których
mowa w ust. 2.
9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
WYKONAWCĘ
lub
podwykonawcę,
ZAMAWIAJĄCY
może
zwrócić
się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 10
1. WYKONAWCA może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia
WYKONAWCY z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Tym samym
WYKONAWCA ponosi wobec ZAMAWIAJĄCEGO 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 leżących po stronie
WYKONAWCY.
4. WYKONAWCA przy pomocy podwykonawców wykona następujący zakres rzeczowy
prac: …………………………………………………………………… Pozostały zakres prac
WYKONAWCA wykona własnymi siłami.
albo
4. Na dzień podpisania umowy WYKONAWCA oświadcza, że będzie realizował
przedmiot umowy bez udziału podwykonawców.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego
zasoby WYKONAWCA powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, WYKONAWCA
zobowiązany jest wykazać ZAMAWIAJĄCEMU, że proponowany inny podwykonawca lub
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WYKONAWCA samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby WYKONAWCA powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
6. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy WYKONAWCA
zobowiązany jest podać ZAMAWIAJĄCEMU – w formie pisemnej lub drogą elektroniczną
(e-mail) – nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych
w realizację przedmiotu niniejszej umowy – jeżeli są już znani.
7. W trakcie realizacji przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowiązany jest
zawiadamiać ZAMAWIAJĄCEGO o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o których mowa w ust. 6, a także do przekazywania wymaganych informacji na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację przedmiotu
umowy.
§ 11
1. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO wad w trakcie odbioru
końcowego przedmiotu umowy, WYKONAWCA jest zobowiązany do ich usunięcia
i ponownego zgłoszenia gotowości odbioru przedmiotu umowy w formie pisemnej, przy
czym ustala się, że WYKONAWCA usunie wady i dokona ponownego zgłoszenia gotowości
odbioru w terminie do 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia wad. ZAMAWIAJĄCY
przystąpi do odbioru końcowego przedmiotu umowy nie później niż w terminie 2 dni
roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia gotowości odbioru.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie, o którym
mowa w ust. 1.
3. ZAMAWIAJĄCY dokona usunięcia wad we własnym zakresie na koszt
WYKONAWCY w przypadku bezskutecznego upływu terminu ustalonego na usunięcie wad,
o którym mowa w ust. 1.
§ 12
1. Strony zobowiązują się zapłacić kary umowne w następujących wypadkach
i wysokościach:
1) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w następujących
przypadkach:
a) w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowym wykonaniu
zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3;
b) w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w terminowym usunięciu
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy;
c) w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4
ust. 1, za każdy dzień realizacji usługi niezgodnie z warunkami określonymi
niniejszą umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz Opisem
przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 5 do Specyfikacji
Warunków Zamówienia;
d) w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1, za odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron na skutek
okoliczności, za które odpowiada WYKONAWCA – z wyłączeniem
przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1;
e) w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) za każdorazowe
przekroczenie przez WYKONAWCĘ zadeklarowanego czasu przystąpienia
do realizacji usługi, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3;
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f)

w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) – za każde
niewypełnienie przez WYKONAWCĘ obowiązku, o którym mowa w § 9
ust. 4;
g) w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) – za każdy dzień zwłoki
w terminowym przekazaniu ZAMAWIAJĄCEMU dowodów, o których
mowa w § 9 ust. 3 – licząc od dnia, w którym upłynął termin wyznaczony
przez ZAMAWIAJĄCEGO w wezwaniu do złożenia dowodów;
h) w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – w przypadku
uzyskania przez ZAMAWIAJĄCEGO od Państwowej Inspekcji Pracy
informacji o wykonywaniu czynności określonych w § 9 ust. 2 przez osoby
niezatrudnione na podstawie umowy o pracę przez WYKONAWCĘ lub
podwykonawcę;
i) jeśli WYKONAWCA odstąpi od realizacji umowy w trakcie sezonu
zimowego z przyczyn niezawinionych przez ZAMAWIAJĄCEGO, a także
z powodów, które nie zostały uzgodnione między stronami – w wysokości
0,5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1,
za każdy dzień liczony od dnia odstąpienia od wykonywania umowy do dnia
30.04.2022 r.;
j) w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4
ust. 1, za nieprzedłożenie w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 7,
dokumentu potwierdzającego dysponowanie przez WYKONAWCĘ przez
okres realizacji zamówienia, określony w § 3 pkt 1, placem składowym, o
którym mowa w § 2 ust. 6;
k) w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4
ust. 1, za nieprzedłożenie w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 3,
dokumentu, o którym mowa w § 7 ust. 3, potwierdzającego posiadanie
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
w wysokości co najmniej 100 000,00 zł;
l) w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4
ust. 1, za nieprzedłożenie w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 4,
dokumentu, o którym mowa w § 7 ust. 4, potwierdzającego ciągłość
ubezpieczenia OC;
2)
ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną w wysokości 10 %
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, w razie
odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron na skutek okoliczności,
za które odpowiada ZAMAWIAJĄCY – z wyłączeniem przypadku, o którym
mowa w § 14 ust. 1 pkt 1.
2. W odniesieniu do kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c,
ZAMAWIAJĄCY pisemnie lub w formie elektronicznej powiadomi WYKONAWCĘ
o swojej ocenie wykonania prac niezgodnie z warunkami określonymi umową, Specyfikacją
Warunków Zamówienia oraz Opisem przedmiotu zamówienia, a karę umowną naliczy
po pisemnym lub w formie elektronicznej ustosunkowaniu się WYKONAWCY do tych
uwag, które WYKONAWCA zobowiązany jest złożyć ZAMAWIAJĄCEMU nie później niż
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania oceny od ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić strony z tytułu niniejszej
umowy, wynosi 60 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
4. Strony uzgadniają, że ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącania kar umownych
z należnego WYKONAWCY wynagrodzenia.
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5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych.
6. Strony uzgadniają, że w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty kar umownych,
termin płatności będzie nie dłuższy niż 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do zapłaty
kar umownych.
7. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania WYKONAWCY.
§ 13
1. Dopuszczalne są zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 454-455
ustawy Pzp.
2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, ZAMAWIAJĄCY przewiduje
możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru WYKONAWCY, w zakresie dotyczącym zmiany:
1)
wynagrodzenia należnego WYKONAWCY – w przypadku zmiany w trakcie
trwania umowy przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług;
2)
lokalizacji placu do składowania materiałów uszorstniających i chemicznych,
stosowanych do posypywania dróg – pod warunkiem, że nowa lokalizacja spełni
wymagania ZAMAWIAJĄCEGO dotyczące odległości placu od granic
administracyjnych gminy Podgórzyn;
3)
osób wyznaczonych przez WYKONAWCĘ do pełnienia funkcji operatorów
sprzętu do odśnieżania i usuwania śliskości, wskazanych w § 8 ust. 3 – pod
warunkiem, że nowe osoby będą posiadały ważne prawo jazdy kategorii C.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, określona w umowie wartość
netto wynagrodzenia WYKONAWCY nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy
wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów
dotyczących podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia
WYKONAWCY – w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia wejścia
w życie tych przepisów.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy na pisemny,
uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek zawierający uzasadnienie potrzeby lub
konieczności wprowadzenia zmiany, sporządzony przez stronę występującą o dokonanie
zmiany w umowie. Każda ze stron ma prawo odmowy dokonania zmiany umowy dotyczącej
wysokości wynagrodzenia brutto określonego w umowie w przypadku, gdy wniosek
o dokonanie zmiany nie będzie spełniał warunków opisanych powyżej. Zmiana
wynagrodzenia brutto WYKONAWCY, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie wpływa na zmianę
terminu wykonania przedmiotu umowy ani zaoferowanego czasu reakcji.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, WYKONAWCA zobowiązany
będzie przed zawarciem aneksu do umowy przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU dokument
potwierdzający dysponowanie przez WYKONAWCĘ przez okres realizacji przedmiotu
umowy, określony w § 3 pkt 1, nowym placem składowym.
6. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, zostanie wprowadzona do umowy na podstawie
pisemnego wniosku WYKONAWCY, w którym określona zostanie nowa lokalizacja placu
składowego oraz wskazanie odległości tego miejsca (w km) od granic administracyjnych
gminy Podgórzyn, po uprzednim dokonaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO – w obecności
WYKONAWCY – wizytacji wskazanego miejsca.
7. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 3, może nastąpić na podstawie zaakceptowanego
przez ZAMAWIAJĄCEGO pisemnego wniosku WYKONAWCY, zawierającego
uzasadnienie, albo na podstawie pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących
osoby/osób realizującej/ych przedmiot umowy, w następujących przypadkach:
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1)

śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących osoby realizującej
przedmiot umowy,
2)
niewywiązywania się przez osobę realizującej przedmiot umowy
z powierzonych obowiązków wynikających z umowy,
3)
jeżeli zmiana osoby realizującej przedmiot umowy stanie się konieczna
z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY.
8. Wprowadzenie innej osoby realizującej przedmiot umowy w miejsce osoby wskazanej
w umowie, będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy WYKONAWCA potwierdzi, że nowa
osoba posiada prawo jazdy kategorii C. Osoba niespełniająca powyższego wymagania
ZAMAWIAJĄCEGO nie zostanie dopuszczona do realizacji przedmiotu umowy,
a WYKONAWCA zobowiązany będzie wskazać inną osobę, która wymaganie to spełni.
Przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikła z konieczności wprowadzenia w miejsce
dotychczasowej osoby funkcyjnej nowej osoby spełniającej wymagane przez
ZAMAWIAJĄCEGO warunki, powodująca niewykonywanie lub nieterminowe wykonywanie
przedmiotu umowy, wynikać będzie z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY
i skutkować naliczeniem WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej.
9. Brak akceptacji przez ZAMAWIAJĄCEGO wniosku WYKONAWCY, o którym
mowa w ust. 7, oraz dokumentu, o którym mowa w ust. 8, uprawnia ZAMAWIAJĄCEGO do
odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego przez
ZAMAWIAJĄCEGO na wskazanie przez WYKONAWCĘ innej osoby funkcyjnej,
spełniającej wymagania określone przez ZAMAWIAJĄCEGO w Specyfikacji Warunków
Zamówienia i naliczenia WYKONAWCY kary określonej w umowie.
10. Zmiana osoby/osób wyznaczonej/ych przez WYKONAWCĘ do realizacji
zamówienia, zostanie wprowadzona na podstawie aneksu do umowy.
11. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, w tym m.in.:
1)
zmiana osób prowadzących nadzór nad realizacją postanowień umowy
ze strony ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY, zmiana osób uprawnionych
przez ZAMAWIAJĄCEGO do przekazywania informacji o konieczności
podjęcia działań w zakresie zimowego utrzymania dróg – zmiana ta nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy;
2)
zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
(danych teleadresowych WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO) – zmiana
ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga
zawarcia aneksu do umowy.
12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy, z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w ust. 11.
13. Umowa może zostać zmieniona w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1
pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
§ 14
1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących
sytuacjach:
1)
w razie zaistnienia istotnej zmiany 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
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu – w terminie 30 dni od dnia powzięcia o tym wiadomości;
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2)

jeżeli WYKONAWCA realizuje usługę w sposób niezgodny ze Specyfikacją
Warunków Zamówienia i Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym
Załącznik Nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz – pomimo
pisemnego upomnienia ZAMAWIAJĄCEGO – realizuje usługę w sposób
wadliwy – w terminie 10 dni od dnia powzięcia informacji o tych
okolicznościach;
3)
jeżeli WYKONAWCA nie przedłoży w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 7,
dokumentu potwierdzającego dysponowanie przez WYKONAWCĘ przez okres
realizacji przedmiotu umowy, określony w § 3 pkt 1, placem składowym,
o którym mowa w § 2 ust. 6 – w terminie 5 dni od dnia upływu dodatkowego
terminu wyznaczonego na przedłożenie dokumentu, o którym mowa w § 2
ust. 7;
4)
w przypadku niezaakceptowania przez ZAMAWIAJĄCEGO wniosku
WYKONAWCY, o którym mowa w § 13 ust. 7, oraz dokumentu, o którym
mowa w § 13 ust. 8 – w terminie 7 dni od dnia upływu dodatkowego terminu
wyznaczonego przez ZAMAWIAJĄCEGO na wskazanie przez WYKONAWCĘ
innej osoby funkcyjnej, spełniającej wymagania określone w Specyfikacji
Warunków Zamówienia.
2. W razie odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
WYKONAWCA może żądać wyłącznie należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części
umowy, o ile zrealizowana część nadaje się do odbioru jako wykonana w sposób należyty.
W takiej sytuacji wysokość wynagrodzenia WYKONAWCY za zrealizowaną część umowy
zostanie ustalona procentowo, biorąc pod uwagę zakres zrealizowanego zadania w stosunku
do całości jaka miała zostać wykonana.
3. Przez odstąpienie ZAMAWIAJĄCEGO od umowy na podstawie przesłanek
wskazanych w ust. 1 pkt 2-4, rozumie się odstąpienie od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada WYKONAWCA.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, w sytuacjach, o których mowa w ust. 1,
pozostają w mocy dotychczasowe świadczenia stron, z zastrzeżeniem ust. 2. Przepisy § 12
stosuje się.
§ 15
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.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy
Pzp oraz Kodeksu cywilnego.
§ 17
Umowę sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału –
w tym trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO, jeden egzemplarz dla WYKONAWCY.
Załącznik do umowy – Zestawienie z prowadzenia zimowego utrzymania dróg w sezonie
2021-2022

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik do Umowy
Nr ……/2021
z dnia …………. 2021 r.

ZESTAWIENIE Z PROWADZENIA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONIE 2021/2022
Nr zestawienia ……..…/……… ( miesiąc/ rok)
Godziny
Data

Miejsce/ Trasa

Wyjazd

Powrót

Nazwa miejscowości ……………………………..

Ilość
godz.

Rodzaj wykonywanych prac
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Rodzaj
sprzętu

Warunki
atmosfer.

Uwagi

Podpis
dyżurnego

