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Z a ł ą cz n i k n r 5 d o S IW Z

UMOWA nr

/2019

W dniu ……….2019 r. w Nowym Sączu:
pomiędzy:

Powiatem Nowosądeckim - Powiatowym Zarządem Dróg w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136

zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:
1.

Dyrektora

-

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego a:

……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez:
1.

……………………...

- ……………………………………

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne
w trybie przetargu nieograniczonego (numer: PZD-ZAM.261.50.2019.WZ) zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) - zwaną
dalej ustawą PZP ostała zawarta umowa o następującej treści:

1.

2.

3.

4.

PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych
2019/2020 i 2020/2021
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego oraz miejscem
wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i będzie je realizował
zgodnie z warunkami określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
Zamawiający zastrzega, że wskazane w arkuszu cenowym ilości dni świadczenia usługi ZUD są ilościami
szacunkowymi, skalkulowanymi na cały okres trwania umowy i służą wyłącznie do skalkulowania ceny
oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zostanie podpisana
umowa nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w podanych ilościach szacunkowych.
Zamawiającemu przysługuje możliwość zmiany ilości dni świadczenia usługi ( w tym dla standardu IV
również zmiana ilości realizacji usługi w poszczególnych wariantach) przy zachowaniu cen
jednostkowych podanych w ofercie, z tym, że całkowita wartość zrealizowanej usługi nie przekroczy
ceny ofertowej, z zastrzeżeniem ust. 4.
Przewidywana ilość dni świadczenia usługi ZUD i wynikająca z niego maksymalna wartość umowy
stanowią zamówienia podstawowe. Zamówienie podstawowe będzie realizowane do końca okresów
rozliczeniowych lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację zamówienia dla kolejnych
okresów rozliczeniowych.
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5. Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia
usługi w ilości nie większej niż 20% zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego
niniejszą umową dla obydwy okresów rozliczeniowych.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia opcjonalnego do końca poszczególnych
okresów rozliczeniowych na takich samych zasadach jak zamówienie podstawowe (w tym
z zachowaniem wymagań określonych dla standardu i wariantów świadczenia usługi), a także po
takich samych cenach jednostkowych (z uwzględnieniem planowanej waloryzacji wynagrodzenia dla
II okresu rozliczeniowego).
7. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie
stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu
niezrealizowania tego zamówienia. Realizacja zamówienia opcjonalnego odbędzie się na podstawie
aneksu do niniejszej umowy.
8. Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem
Zamawiającego.

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
§2
1. Zimowe utrzymywanie dróg należy wykonywać zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną
stanowiącą integralną część umowy a będącą załącznikiem nr 8 do SIWZ oraz zasadami odśnieżania
i usuwania gołoledzi na drogach Powiatu Nowosądeckiego – załącznik nr 7 do SIWZ.
2. Wykaz dróg objętych kompleksowym zimowym utrzymywaniem zawarty jest w załączniku nr 4 do
umowy.
3. Wykonawca będzie realizował usługę zimowego utrzymania dróg przy użyciu sprzętu i środków
transportowych wymienionych w ofercie i będących w jego dyspozycji, które podlegać będą kontroli
Zamawiającego.
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie umożliwić kontrolę sprzętu oraz
materiałów stosowanych do usuwania śliskości. Pierwsza kontrola sprzętu zostanie dokonana przez
Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
5. Wykonawca jest obowiązany posiadać środki łączności w celu zapewnienia bezpośredniej łączności
z Zamawiającym.
6. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do zgłaszania do Zamawiającego meldunków o stanie
przejezdności dróg i realizacji usługi ZUD – drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego
adres poczty elektronicznej, codziennie w godzinach: 700 - 900 oraz w godzinach 1400 - 1500
(Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia składania meldunków w innych niż
w/w godziny);
7. Niezłożenie meldunku w danym dniu traktowane będzie jako dzień bez występowania zjawisk
atmosferycznych wymagających prowadzenia usług, a w konsekwencji bez konieczności użycia
sprzętu do zwalczania śliskości lub odśnieżania.
8. Pracownik Zamawiającego, po otrzymaniu meldunku, o którym mowa w ust. 6 dokonywał będzie
wyrywkowej kontroli stanu dróg i sposobu prowadzenia robót ZUD. Zamawiający na bieżąco będzie
informował Wykonawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i na żądanie Wykonawcy będzie
udostępniał mu protokół z kontroli.
9. Jeżeli Wykonawca nie zgadza się ze stanowiskiem kontrolującego, może wystąpić na piśmie do
Zamawiającego o ponowne dokonanie czynności kontrolnych na swój koszt.
10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa, oraz oznakować pojazd
samochodowy zgodnie z warunkami wynikającymi z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.).
11. Osoba świadcząca usługę, jest obowiązana posiadać wymagane prawem kwalifikacje do prowadzenia
pojazdów.

Strona 2

PZD-ZAM.261.50.2019.WZ

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3
1. Osobami odpowiedzialnymi za nadzór, koordynowanie oraz odbiór usługi zimowego utrzymania dróg
będą:
a. …………………………………………….. (tel.: …….., e-mail: …………..)
b. …………………………………………….. (tel.: …….., e-mail: …………..)
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację usługi będzie:
a. …………………………………………….. (tel.: …….., e-mail: …………..)
b. …………………………………………….. (tel.: …….., e-mail: …………..)

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
§4
1. Usługa zimowego utrzymania dróg będzie realizowana od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia
2021 roku z podziałem na 2 okresy rozliczeniowe (sezony):
1.1. I okres rozliczeniowy (sezon 2019/2020) – realizacja usługi zimowego utrzymanie dróg od daty
podpisania umowy do 30 kwietnia 2020 r.
1.2. II okres rozliczeniowy (sezon 2020/2021) – realizacja usługi zimowego utrzymanie dróg od dnia
15 października 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku

1.

WYNAGRODZENIE
§5
Z tytułu wykonanych prac określonych w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
wg stawek określonych w złożonej ofercie tj.:
Część nr ……………
a) droga powiatowa nr ...........K.........................w km ................................
Nazwa drogi

kilometr od ................ do ....................

w standardzie odśnieżania ……..
Cena: ………………… zł/km/dobę (słownie: ………………………)
Za cały odcinek drogi: …………………… zł/dobę (słownie: …………………..)
** Wariant rozszerzony (dotyczy standardu IV):
Cena: ………………… zł/km (słownie: ………………………)
Za cały odcinek drogi: …………………… zł (słownie: …………………..)
b) droga powiatowa nr ...........K.........................w km ................................
Nazwa drogi

kilometr od ................ do

w standardzie odśnieżania ……..
Cena: ………………… zł/km/dobę (słownie: ………………………)
Za cały odcinek drogi: …………………… zł/dobę (słownie: …………………..)
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** Wariant rozszerzony (dotyczy standardu IV):
Cena: ………………… zł/km (słownie: ………………………)
Za cały odcinek drogi: …………………… zł (słownie: …………………..)
2.

Ceny jednostkowe w I okresie rozliczeniowym (sezon 2019/2020) będą niezmienne bez względu na
rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny – jakie kształtować się będą
w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający przewiduje możliwość
waloryzacji wynagrodzenia (zmiany cen jednostkowych) w II okresie rozliczeniowym (2020/2021) na
zasadach określonych w § 6 (waloryzacja – zmiany wynagrodzenia).

3.

Wynagrodzenie maksymalne za przedmiot umowy nie przekroczy kwoty brutto:…………., w tym:

4.

5.

1.

2.

3.

•

I okres rozliczeniowy (sezon 2019/2020): .................zł

•

II okres rozliczeniowy (sezon 2020/2021): .................zł

Ostateczne wynagrodzenie będzie uzależnione od liczby dni, w których następowała realizacja
zamówienia oraz od odcinka drogi po którym zaistniała potrzeba użycia sprzętu do zwalczania
śliskości lub odśnieżania, z uwzględnieniem § 7.
Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewu (cesji) wierzytelności przysługujących Wykonawcy
z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. Naruszenie tego
zastrzeżenia skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w niniejszej
umowie.

WALORYZACJA I ZMIANY WYNAGRODZENIA
§6
Waloryzacji cen jednostkowych dokonuje się, gdy kwartalny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych dla III kwartału 2020 roku publikowany przez Prezesa GUS wykaże wzrost lub
obniżkę cen o wartość minimum 1% w odniesieniu do III kwartału 2019 roku. Waloryzacji będzie się
dokonywać dla usługi świadczonej w II okresie rozliczeniowych (sezon 2020/2021) przez przeliczenie
cen jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym i wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłoszonego przez GUS.
W przypadku deflacji nastąpi obniżenie wynagrodzenia, w przypadku inflacji nastąpi zwiększenie
wynagrodzenia o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w stosunku do roku
poprzedniego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zmiany tego wskaźnika o więcej niż 5 punktów
procentowych – wysokość zmiany wynagrodzenia uzależniona będzie od wyników negocjacji stron
i nie będzie matematycznym przełożeniem wysokości wskaźnika; w razie braku porozumienia stron
w toku negocjacji – każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od
dnia zakończenia negocjacji.
W przypadku waloryzacji cen jednostkowych (uwzględniającej inflację bądź deflację) Wykonawca
składa zestawienie cen po waloryzacji. Zestawienie cen po waloryzacji podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiającego. Zatwierdzone zestawienie cen po waloryzacji stanowi podstawę sporządzania
aneksu do umowy i rozliczeń dla II okresu rozliczeniowego.
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4. Niezależnie od okoliczności wskazanych wyżej – z uwagi na zawarcie pomiędzy stronami umowy na
okres dłuższy niż 12 miesięcy, Strony, w drodze pisemnego aneksu dokonają odpowiednich zmian
wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia odnoszącego się do niewykonanej do dnia
zaistnienia podstaw dokonania zmiany części zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności,
o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP tj. w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług ceny netto pozostają niezmienne, a od chwili
zmiany, podatek od towarów i usług w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto.
6. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 pkt 2) i 3)
odnoszącego się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany części zamówienia
- jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia
zawierającego uzasadnienie oraz szczegółowy opis wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 2) lub
pkt 3) na wynagrodzenie Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia
takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulacją kosztów obejmującą wykaz osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia
za pracę tych osób (a w przypadku rozliczeń w stawce godzinowej – wysokością stawki godzinowej
stosowanej w rozliczeniach z osobami bezpośrednio wykonującymi zamówienie) i związanych z tym
obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne
będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy.
7. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów
Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania
zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Ciężar dowodu,
że okoliczności wymienione w ust. 4 pkt 2) i 3) mają wpływ na koszty wykonania zamówienia spoczywa
na Wykonawcy.
8. Zmiana wynagrodzenia odnoszącego się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania
zmiany części zamówienia - zostanie dokonana, jeżeli Zamawiający uzna wniosek Wykonawcy za
zasadny a zmiana będzie adekwatna, tj. wynikająca z zaistniałej zmiany przepisów prawa. Kwota,
o jaką zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy odnoszące się do niewykonanej do dnia
zaistnienia podstaw dokonania zmiany części zamówienia, nie powinna być ani niższa, ani wyższa niż
to wynika ze zmiany przepisów prawa. W przypadku braku akceptacji wniosku Wykonawcy przez
Zamawiającego, Zamawiający w terminie do 7 dni od otrzymania wniosku wyznaczy termin negocjacji
zmiany wynagrodzenia. Termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni od otrzymania wniosku.
9. Zmiana wynagrodzenia odnoszącego się do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania
zmiany części zamówienia - zostanie dokonana od dnia dokonania przez Zamawiającego akceptacji
wniosku Wykonawcy, o którym mowa wyżej, bądź od dnia zakończenia negocjacji zakończonych
porozumieniem stron co do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku niewykazania przez
Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 2) i/lub pkt 3) na wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy – Zamawiający jest uprawniony do odmowy uwzględnienia wniosku Wykonawcy,
o którym mowa wyżej – do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia i dokumentów
potwierdzających dane wskazywane w uzasadnieniu wniosku Wykonawcy.

Strona 5

PZD-ZAM.261.50.2019.WZ

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI
§7
Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za realizację usługi zimowego utrzymania dróg w przypadku
faktycznego występowania zjawisk atmosferycznych (opadów śniegu i występowania śliskości)
w wysokości określonej w umowie kwoty za rzeczywiste wykonanie usługi odśnieżenia i/lub
zwalczania śliskości w zakresie wynikającym z zakresu rzeczowego umowy.
Jeżeli nie występują zjawiska pogodowe kwalifikujące się do użycia sprzętu do odśnieżania i/lub
zwalczania śliskości, to wynagrodzenie za ten okres nie przysługuje.
Wykonawcy nie przysługuje również wynagrodzenie gdy nie prowadzi prac zgodnie z przyjętym
standardem, lub w ogóle zaprzestał prac i jest to wynikiem jego zaniedbań oraz pomimo interwencji
Zamawiającego nie podjął pracy w ciągu 2 godzin od otrzymania wezwania do przystąpienia do prac
(e-mail, faks, na piśmie lub telefonicznie).
Wykonawcy nie przysługuje również wynagrodzenie w przypadku dokonania zgłoszenia w godzinach
innych niż wymaga Zamawiający lub gdy w ogóle nie dokonano meldunku o stanie dróg.
Zamawiający ma prawo do wstrzymania prac lub nakazania podjęcia pracy w zależności od
występujących zjawisk atmosferycznych.
W przypadku wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zlecania prac przy odśnieżaniu również innym podmiotom.
Wykonawcy przysługuje 100% wynagrodzenia za wykonaną pracę na danej drodze, naliczone zgodnie
z § 5 ust. 1 w przypadku gdy zapewnienie standardów zimowego utrzymania na drogach objętych
umową wymaga więcej niż jednego w ciągu doby wyjazdu sprzętu do ZUD tj. od początku do końca
drogi i z powrotem lub odwrotnie – uzgodnionych z Zamawiającym.

8. Za jednorazowy w ciągu doby wyjazd tj. od początku do końca drogi i z powrotem lub odwrotnie
– uzgodniony z Zamawiającym – wykonawcy przysługuje 30% wynagrodzenia o którym mowa
w § 5 ust. 1.
9. Podstawą zaliczenia przejazdu sprzętu do zimowego utrzymania dróg, oprócz meldunków złożonych
przez Wykonawcę będzie udokumentowany zapisem z urządzenia GPS przejazd tego sprzętu
przypisanego do danego zadania po drodze/drogach objętej niniejszą umową.
10. Jeżeli nośnik lub jednostka sprzętowa wyposażona w GPS ulegnie awarii lub zostanie dokonana
wymiana nośnika, Wykonawca niezwłocznie powiadamia o awarii Zamawiającego. Jeżeli awaria
nośnika nie została usunięta do dwóch dni od dnia wystąpienia awarii, Wykonawca zgłasza
Zamawiającemu potrzebę przeniesienia urządzenia GPS na inny nośnik Zamawiający niezwłocznie
zleca usługę przeniesienia GPS na zastępczy nośnik, która zostanie wykonana do dwóch dni od dnia
zlecenia. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem wykonania usługi przeniesienia GPS na innym
nośnik.
11. Rozliczenie za wykonanie usług stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane po zakończeniu
kolejnego miesiąca świadczenia usługi na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych
i rachunku lub faktury VAT końcowej.
12. Podstawą do wystawienia faktury będzie każdorazowo protokół odbioru wraz z dziennikiem
realizacji usługi potwierdzonym przez pracownika Zamawiającego z zastrzeżeniem § 9 ust. 8.
W przypadku ostatniej faktury za dany okres rozliczeniowy protokół odbioru musi potwierdzać
dodatkowo uprzątnięcie z dróg materiału uszorstniającego.
13. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.
14. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie
z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem usług.
15. Należności za wykonane usługi będą wpłacane przez Zamawiającego na rachunek bankowy
Wykonawcy nr ……………………………………………….
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16. Wykonawca na fakturze umieszcza następujące dane:
w polu nabywca:

Powiat Nowosądecki,
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 33 , NIP 734-35-44-080
w polu odbiorca:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136
17. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 z późn. zm.) istnieje możliwość wystawiania i przekazania Zamawiającemu
faktury VAT drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania przy
pomocy poniższych danych:
17.1. Rodzaj adresu PEF: NIP
17.2. Numer adresu PEF: 7342624078

18. Wykonawca jest zobligowany wpisać numer umowy na e-fakturze.

1.
2.

3.

4.

5.

§8
Płatność będzie realizowana w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku.
Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu
wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu
względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności których termin upłynął w poprzednim okresie
rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania
składających je Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia
Umowy o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy.
Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do
Zamawiającego.
Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi
Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do
zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
wezwania.
W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 4, podważających zasadność
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
5.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub
5.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
5.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
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6. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne
wynagrodzenie, będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami
potwierdzającymi wykonanie i odbiór usług, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 4
uwag wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie
należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu
uchybienia terminowi zapłaty.
7. Równowartość kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do
depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy
rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę faktura VAT, o których mowa w ust. 1,
przedstawione Zamawiającemu wraz:
8.1. z protokołem miesięcznym odbioru usług, zestawienia wykonanych usług w którym będą
wyszczególnione wydzielone usługi wykonane przez Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części usług wykonanych
przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców w ramach odbieranego etapu usług,
8.2. z kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich dostawy i usługi,
8.3. z kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności albo ze sporządzonymi nie więcej
niż 5 dni przed upływem terminu płatności oświadczeniami Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez
Podwykonawców,
a w przypadku braku dostaw lub usług zrealizowanych (za cały miesiąc) przez Podwykonawców
lub dalszych Podwykonawców przed dniem Odbioru częściowego usług, lub jeżeli roszczenia
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz
z oświadczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie.
9. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT lub rachunkiem dokumentów, o których mowa
w ust. 8, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie
przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa
w ust. 8, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia
Wykonawcy do żądania odsetek.
10. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień
w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.
11. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne uwagi, o których mowa ust. 8 zawierające
szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru dostaw i usług
realizowanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz
co do wypełnienia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę postanowień Umowy
o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających wpływ na tę wymagalność.
12. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia,
jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 4 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub
jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag o których mowa w ust. 4, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności.
13. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę,
przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu
odbioru przez Wykonawcę lub Podwykonawcę potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług.
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14. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu
opóźnienia w zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie
dotyczyć wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.
15. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne
złożenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu
sądowego, skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego
z tytułu wynagrodzenia do wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.
16. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną.
17. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości
należnej zapłaty lub co do podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne
z wykonaniem w zakresie objętym zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem
Wykonawcy.
18. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu
płatności bezpośrednich za wykonanie usług jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty
należności za wykonanie tych usług, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach
jednostkowych za wykonane usług pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową
o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub
rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych określonych Umową
Zamawiającego z Wykonawcą.
19. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym
okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota
wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy.
20. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy
oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich
lub objęciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu usług wykonanych zgodnie z Umowami
o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych usług do wysokości objętej płatnością końcową.
21. W przypadku gdy Wykonawca realizuje zamówienie bez udziału Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców, wraz z fakturą Wykonawca składa oświadczenie o realizacji zamówienia bez
udziału Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

1.

PODWYKONAWCY
§9
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rozumiany jest w umowie jako osoba fizyczna, prawna lub
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną, która
zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu Umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy.
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2.

Wykonawca wykona własnymi siłami następujące usługi stanowiące przedmiot Umowy: ……
……………….……. …………………a
Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących usług
stanowiących przedmiot Umowy:…………………………

3.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania części usług lub dostaw
stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez
akceptację Umowy o podwykonawstwo, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasobach którego opierał się Wykonawca
wykazując na etapie postępowania o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, będzie możliwa pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane zostało to na
etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne potwierdzenie
udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji.

5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.

6.

Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż:

7.

a)

termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy lub usługi,

b)

przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: dostaw lub
usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą,

c)

wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
usługi będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów
częściowych usług wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

d)

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym
w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, Zasadach odśnieżania i usuwania gołoledzi, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

e)

okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,

f)

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu
na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy
o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty
przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę
wynagrodzenia Podwykonawcy;
b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
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8.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa w § 4 , oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został
wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy
Umów
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 10.000 zł.

9.

Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo lub nie dostarczył umowy
o podwykonawstwo w terminie opisanym w ust. 7, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
11.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

12.

Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt
techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają
rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostaw
lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych usług. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę z Terenu usług, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
Terenie usług naruszają postanowienia niniejszej Umowy.

13.

W przypadku, gdy Umowa o podwykonawstwo lub zmiana Umowy o podwykonawstwo,
sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowiązany w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo załączyć do przedkładanej umowy
tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski.
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie przez Wykonawcę umowy
z podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające będą
obciążały wyłącznie Wykonawcę.
15. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy konieczność zapłaty
bezpośredniego wynagrodzenia podwykonawcom zaistnieje przynajmniej 2 razy lub, gdy suma
wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom wynagrodzeń przekroczy 10%
wartości umowy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMÓW O PRACĘ
§ 10
1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.
zm.). Wymaganie powyższe dotyczy pracowników wykonujących czynności w zakresie obsługi sprzętu.
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2. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty
otrzymania wezwania pisemny wykaz pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawców ze
wskazaniem stanowisk i czynności, jakie będą oni wykonywać, jak również przedłoży Zamawiającemu
pisemne oświadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez Wykonawcę i/lub Podwykonawców przez
cały okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy pracowników na warunkach nierespektujących
obowiązujących regulacji prawa pracy, w tym wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub
minimalnej stawki godzinowej. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakresie pracowników
realizujących zamówienie.
3. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 3
poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia. Zamawiający ma prawo również żądać
przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w tym zakresie, w tym kopii umów o pracę.
Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania. Ponadto Zamawiający jest uprawniony do odebrania od pracowników oświadczeń
w przedmiocie posiadania zawartych umów o pracę. Zamawiający może zwracać się także do
Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot
zamówienia. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji
pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych
podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Niespełnianie wymogów, o których mowa w ust. 1 – 3, może stanowić podstawę do odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wymaganych dokumentów i informacji zgodnie z ust. 2 i 3 będzie
stanowić podstawę naliczenia kar umownych określonych w § 12 ust. 2 pkt. 2.8.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujący roboty zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie danych
osobowych oraz będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych
im obowiązków.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących
roboty oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.

KONSORCJUM, UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW (JEŻELI DOTYCZY)
§ 11
1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy występuje Konsorcjum, Zamawiający kieruje wszystkie
pisma i oświadczenia jakie wynikają z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie
konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upoważniony do reprezentowania konsorcjum oraz
prowadzenia rozliczeń z Zamawiającym), a jeżeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi
rozliczeń z Zamawiającym, do jednego z pozostałych członków konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla
wszystkich członków konsorcjum. Powyższe zapisy dotyczą również płatności dokonywanych przez
Zamawiającego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowiązania wynikające z niniejszej umowy.
2. Wykonawcy przystępujący do niniejszej umowy na podstawie umowy związanej w celu jej realizacji
ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zmawiającego, niezależnie od treści umów, które zawarli
między sobą.
3. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
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1.
2.

3.
4.

KARY UMOWNE
§ 12
Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowić będą kary umowne, które
będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
2.1. Jeśli Wykonawca nie prowadzi prac zgodnie z przyjętym standardem i wymogami określonymi
w niniejszej umowie, w tym również w zakresie przygotowania sprzętu oraz materiału do
utrzymania dróg, lub w ogóle nie rozpoczął lub zaprzestał prac i jest to wynikiem jego
zaniedbań oraz pomimo interwencji Zamawiającego w ciągu 2 godzin nie podjął pracy,
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną stanowiącą równowartość 20% jego
dziennego wynagrodzenia za właściwe utrzymanie drogi (której dotyczy zwłoka w realizacji
usługi, niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi), za każdy dzień realizacji zamówienia
niezgodnie z wymogami standardu oraz niniejszej umowy.
2.2. za odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia
brutto za cały przedmiot zamówienia dla całości lub części umowy, od której Zamawiający
odstąpił.
2.3. za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w wysokości 1.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na
rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,
2.4. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty
do dnia zapłaty,
2.5. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są usługi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokości 500,00 złotych za każdą
nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,
2.6. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub usług w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego
terminie, w wysokości 500,00 złotych,
2.7. za dopuszczenie do wykonywania usługi objętej przedmiotem Umowy innego podmiotu niż
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto,
2.8. za 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 osób wykonujących
wskazane w § 10 ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty
przez wykonawcę kary umownej w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto za każdy
dzień zwłoki od dnia upływu wyznaczonego terminu na złożenie dowodów.
2.9. Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelności z naruszeniem zapisów § 5 ust. 7 - w wysokości
0,1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy
przypadek uchybienia temu obowiązkowi
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość kar umownych nie
pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód.
Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę należność z tego tytułu zostanie
potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraża zgodę przez podpisanie
niniejszej umowy.
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ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 13
Wykonawca tytułem należytego wykonania umowy zobowiązany jest do wniesienia odpowiedniego
zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wykonania umowy ustala się na 5% ceny umownej brutto tj: ………….. zł i zostało
wniesione w formie …………………….. w wysokości ……………………….. przed zawarciem umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia
podpisania protokołu odbioru końcowego za II okres rozliczeniowy (sezon 2020/2021).
Zamawiający wyraża zgodę na utworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.
Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje
zapłaty faktury.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić
później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
§ 14
1. Strony postanawiają, że oprócz wypadków wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przysługuje im
prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:
1.1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
a.
zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
b.
Wykonawca przerwał realizacje usługi na okres co najmniej 2 dni bez uzasadnienia
- w terminie 14 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o upływie
2 - dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,
c.
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji usługi mimo dodatkowego
wezwania - w terminie 3 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji
o zaistniałym fakcie,
d.
jeżeli Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje
zobowiązania umowne (w tym również w zakresie przygotowania sprzętu oraz materiału do
utrzymania dróg) mimo dodatkowego wezwania - w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia
przez Zamawiającego danej okoliczności,
e.
Jeżeli Wykonawca wykonuje usługę sprzętem innym, niż zgłoszony w trakcie przetargu, a nie
dokonał uprzedniego zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu – w terminie do 7 dni
o ujawnienia powyższej okoliczności Zamawiającemu.
f.
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
1.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:
a.
Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty rachunków mimo dodatkowego wezwania
- w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie;
b.
Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru usługi lub podpisania protokołu
odbioru mimo dodatkowego wezwania - w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na
dokonanie przez Zamawiającego odbioru usługi lub od dnia odmowy Zamawiającego
podpisania protokołu odbioru;
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
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3. Strona odstępująca od umowy, zobowiązana jest zawiadomić drugą stronę o zamiarze odstąpienia na
3 dni przed tym terminem.

§ 15
Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku braku zabezpieczenia środków finansowych, Zamawiający
będzie miał prawo ograniczenia zakresu umowy bez konsekwencji finansowych przewidzianych § 12
dot. kar umownych.

ZMIANY UMOWY
§ 19
Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzanych za zgodą obydwu
Stron.

§ 20
1. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy w zakresie określonym w art. 144 ustawy PZP.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
w postaci kolejnych aneksów, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
3. Zamawiający zastrzega, że w umowie mogą nastąpić następujące zmiany:
3.1. zmianie może ulec zakres zamówienia w poszczególnych częściach, w szczególności może ulec
zmianie długość poszczególnych odcinków dróg podlegających odśnieżeniu lub usuwaniu
śliskości. W takim przypadku zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu umowy
z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie spowodują przekroczenia maksymalnej wartości
umowy;
3.2. zmiana terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji umowy w ramach poszczególnych okresów
rozliczeniowych w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uzasadniających
wcześniejsze zakończenie lub rozpoczęcie realizacji usług objętych niniejszą umową.
3.3. zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie:
a.
rezygnacji z podwykonawstwa dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał
w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy,
b.
wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca
wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego
i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych w niniejszej umowie,
c.
wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności realizacji przez podwykonawcę części
zamówienia, której Wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania
podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących
podwykonawców określonych w niniejszej umowie,
d.
wystąpienia uzasadnionego przypadku konieczności zmiany podmiotów, na zasobach
których
opierał
się
Wykonawca
wykazując
na
etapie
postępowania
o udzielenie zamówienia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, za zgodą
Zamawiającego i pod warunkiem, że odnośnie nowego podmiotu wykazane zostanie
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie nie mniejszym, niż wykazane
zostało to na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, a podmiot ten złoży pisemne
potwierdzenie udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia,
- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wcześniej przez Wykonawcę okoliczności związanych
w szczególności ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami
w zakresie całości prowadzonej działalności, czy innymi kwestiami mającymi wpływ na organizację
procesu realizacji zamówienia po stronie Wykonawcy;
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4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
4.1. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego, zmiana formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy);
4.2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21
1. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy
dla Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy ustaw: Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm)
oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)
o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 22
Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§ 23
Integralną częścią umowy są załączniki:
1. Oferta
2. SIWZ wraz z załącznikami

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie
Głównego Księgowego:
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