Zał. Nr 5 do SWZ – wzór projektu umowy
Zamawiający:
GMINA SKOŁYSZYN
38-242 Skołyszyn 12
tel. /fax 13 4491062-64
e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl
strona internetowa: https://bip.skolyszyn.pl

UMOWA PROJEKT NA WYKONYWANIE USŁUGI
Nr …………..……
zawarta w dniu …………………….. pomiędzy Gminą Skołyszyn, z siedzibą: 38-242 Skołyszyn 12,
reprezentowaną przez: Bogusława Kręcisza – Wójta Gminy, przy udziale Jacka Kędziora – Skarbnika
Gminy , zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM ,
a
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
z siedzibą:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
zwanym dalej WYKONAWCĄ, o treści następującej:
Podstawa prawna
§1
1.

2.

Oferta Wykonawcy została wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz.
1710 z późn.zm.) - zwana dalej „Ustawą”.
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ..........................
2) Specyfikacja warunków zamówienia, specyfikacja techniczna.
Przedmiot Umowy
§2

1. Nazwa zadania: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Skołyszyn
w sezonie zimowym 2022-2023 w rejonie ...” .
2. Wykonawca świadczył będzie swoje usługi w Rejonie …. - obejmującym zimowe utrzymanie
dróg w miejscowościach: …………………………………. o łącznej długości ………………………….. km.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie usługi Zimowego Utrzymania Dróg gminnych,
lokalnych, placów, parkingów, zwanej w dalszej części umowy „ZUD”. Wykaz dróg objętych
usługą ZUD w ramach niniejszej umowy zawiera załącznik nr 1 do umowy.
4. Usługa ZUD polegać będzie na: gotowości do podjęcia akcji ZUD, odśnieżaniu i zwalczaniu
śliskości zimowej przy użyciu własnego sprzętu i materiałów chemicznych i niechemicznych
dopuszczonych do stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27
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października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być
używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960) - w celu
zapewnienia przejezdności dróg w sezonie zimowym 2022 - 2023 - zgodnie z przyjętym
standardem zimowego utrzymania dróg oraz warunkami wynikającymi z opisu przedmiotu
zamówienia - specyfikacji technicznej.
5. W niniejszej umowie wprowadzono następujące definicje:
1) Gotowość wykonawcy do ZUD – obejmuje stałą gotowość i dyspozycyjność w stosunku
do Zamawiającego do niezwłocznego podjęcia akcji ZUD, obserwacja sytuacji pogodowej
oraz monitorowanie stanu dróg, wydawanie dyspozycji operatorom sprzętu.
2) Akcja zimowego utrzymania – obejmuje pełnienie gotowości oraz wykonywanie
czynności związanych z utrzymywaniem bezpiecznej przejezdności, na zlecenie
Zamawiającego przez sprzęt poprzez usuwanie śniegu lub zwalczanie śliskości zgodnie
z określonym standardem, co najmniej jednorazowo w ciągu doby, wywożenie
zalegającego śniegu oraz pozimowe oczyszczenie dróg po sezonie.
3) Dziennik ZUD - dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót bieżącego utrzymania
dróg oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywanych robót.
Termin realizacji usługi
§3
1.

Niniejsza umowa obowiązuje od dnia: 1 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. i obejmuje okresy:
1) Sezon zimowego utrzymania dróg:
 od 1 grudnia 2022 r. do 28 lutego 2023 r.
2) Gotowość Wykonawcy do ZUD:
 od 1 grudnia 2022 r. (nie wcześniej jak od dnia zawarcia umowy) do 31 marca 2023 r.
3) W okresie do 20 kwietnia 2023 r. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z jezdni,
wzdłuż krawężników lub poboczy nadmiaru środków użytych do posypywania.
Obowiązki Stron
§4

1.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Wykonywanie usługi ZUD przy użyciu własnego sprzętu, transportu i materiałów do
zwalczania śliskości lub przy pomocy podwykonawców na warunkach określonych
w niniejszej umowie.
2) Świadczenie usługi ZUD w na drogach, placach wymienionych w załączniku nr 1 do umowy
oraz zgodnie z warunkami Opisem Przedmiotu Zamówienia - Specyfikacji Technicznej będącej częścią SWZ, zwanej dalej: „ST” w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego - w systemie wielozmianowym, we wszystkie dni tygodnia, w tym dni
świąteczne i ustawowo wolne od pracy, w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
(niskie temperatury, zawieje i zamiecie śnieżne, itp.).
3) Jakość wykonywanych usług musi zapewnić utrzymanie obowiązującego standardu ZUD
określonego w ST.
4) Stała gotowość i dyspozycyjność w stosunku do Zamawiającego do podjęcia akcji ZUD,
obserwacja sytuacji pogodowej oraz monitorowanie stanu dróg, wydawanie dyspozycji
operatorom sprzętu.
5) Prowadzenie na bieżąco dziennika ZUD i przekazywanie Zamawiającemu na warunkach
określonych w umowie.
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2.

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu, zapoznał się ze wszystkimi
warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, specyfikacją
techniczną kompleksowego utrzymania zimowego dróg, bez konieczności ponoszenia przez
Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.
3. Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy:
a) przekaże szczegółowy wykaz sprzętu, który będzie używany do realizacji przedmiotu
zamówienia wraz z numerami rejestracyjnymi;
b) przedłoży imienny wykaz dyżurnych, kierowców oraz numery telefonów, adresy e-mail
do kontaktów przy prowadzeniu akcji ZUD. Każda jednostka sprzętowa musi być
wyposażona w telefon komórkowy.
4. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Wskazanie na wniosek Wykonawcy w terenie dróg gminnych, lokalnych, placów objętych
usługą ZUD w ramach umowy.
2) Podejmowanie decyzji o konieczności rozpoczęcia akcji ZUD.
3) Potwierdzanie wykonanych usług ZUD na przedłożonych przez Wykonawcę dziennikach ZUD.
4) Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi ZUD na warunkach określonych w umowie.
Podwykonawcy
§5
1. [Wykonawca będzie wykonywał usługę objętą zamówieniem osobiście, bez udziału
podwykonawców]* [Następujące elementy usługi Wykonawca wykona przy udziale
podwykonawców]:*
.....................................................................................................................................................
/nazwa i adres podwykonawców i zakres zleconych prac/

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówienia lub jego części podwykonawcom, pod
warunkiem, że podwykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i uprawnienia do wykonywania
powierzonej części zamówienia.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy o
podwykonawstwo
przedkłada
Zamawiającemu
poświadczoną
za
zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy. Obowiązek przedłożenia umowy nie dotyczy zawartych
umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy.
4. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w
trakcie realizacji zamówienia publicznego jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy na
podwykonawstwo.
5. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenia zamówienia.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy części usługi.
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7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej w wysokości określonej w umowie.
8. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych
z przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem jest świadczenie usługi objętej niniejszym zamówieniem
i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od doręczenia tej informacji.
11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10 w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
13. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%
wartości umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym może stanowić podstawę do
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wszystkimi tego konsekwencjami (obowiązek
zapłaty kar umownych).
Wynagrodzenie Wykonawcy
§6
1.

2.

Wykonawca świadczył będzie swoje usługi w Rejonie ………. obejmującym zimowe utrzymanie
dróg
w
miejscowościach:
……………………………………………………………..
o
długości
……………………………………… + place, parkingi o powierzchni …………………………….. m2 - zgodnie ze
SWZ oraz ofertą z dnia………………………………..
Za wykonywanie usługi w sezonie zimowym 2022-2023 Zamawiający zapłaci Wykonawcy za
zimowe utrzymanie dróg objętych niniejszą umową wynagrodzenie określone w ofercie, będące
kwotą bazową do obliczania kosztów akcji ZUD w wysokości:
1) …..………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………… zł) - za 1 kilometr
utrzymania ZUD (jednorazowo), na którym prowadzona była akcja zimowego utrzymania
(odśnieżanie, posypywanie dróg objętych rejonem);
2) …..………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………… zł) - za jednorazową akcję
ZUD w całym rejonie objętym umową (……………………………. km) - (odśnieżanie, posypywanie
wszystkich dróg objętych rejonem);
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3)

…..………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………… zł) - za wykonanie
(jednorazowe) akcji utrzymania ZUD na placach, parkingach wskazanych w wykazie dróg,
będącym załącznikiem do umowy (odśnieżanie, posypywanie wszystkich placów objętych
rejonem).
Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia wykonania usługi na wybranych przez niego placach
wyszczególnionych w wykazie dla poszczególnego rejonu – w takim przypadku Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do powierzchni placów, na których wykonano usługę, wg
wzoru: łączna kwota za usługę na wszystkich placach w rejonie / ilość m2 wszystkich placów
w rejonie x powierzchnia w m2 faktycznie wykonanej usługi.

4)

3.
4.

Z tytułu gotowości do pełnienia ZUD Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
………………………………….. zł netto - ……………………………………zł brutto (słownie:
……………………………………………….. zł) miesięcznie w okresie od 01.12.2022 r. do 31.03.2023 r.
5) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 4, za gotowość do ZUD Wykonawca otrzyma tylko w
przypadku, gdy uwzględni koszt gotowości w ofercie i w okresie okresu zimowego
utrzymania dróg, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, tj. przez okres 4 m-ce rozliczeniowe.
Wynagrodzenie wymienione w ust. 2 zawiera podatek VAT w wysokości ………..%.
Orientacyjna wartość umowy obliczona na podstawie zapisów w ST w okresie obowiązywania
umowy
wyniesie:
…………………………zł
brutto
(słownie:
…………………………………………………………………………………………….
20 akcji ZUD na całym rejonie + 10 akcji ZUD - utrzymanie placów + stawka za gotowość przez okres 4 m-cy

(dotyczy pełnienia usługi w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. oraz – przy założeniu,
że w sezonie zimowego utrzymania dróg 20 razy wymagane będzie prowadzenie akcji ZUD na wszystkich
drogach w rejonie, 10 akcji ZUD na wszystkich placach oraz pełnienie gotowości przez okres 4m-cy)

5.

6.

7.

Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów dojazdu środków transportowych i sprzętu do miejsca
składowania materiałów oraz kosztów montażu i demontażu sprzętu oraz załadunek materiałów
do posypywania dróg.
Zamawiający zastrzega sobie prawo nakazania Wykonawcy sposobu wykonania usługi,
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wskazanej usługi, tj. odśnieżania lub posypywania
lub łącznie odśnieżania z posypywaniem, zgodnie z poleceniem Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości, długości dróg oraz powierzchni placów
objętych rejonem w trakcie realizacji umowy, tj. dopisanie nowej drogi, placu zwiększenie
długości wskazanej drogi, powierzchni placu, lub wykreślenie drogi, placu z wykazu.
Zasady płatności wynagrodzenia, dokumentowanie prac
§7

1.
2.

3.

4.

Należność za pełnienie usługi ZUD płatna będzie na podstawie faktur częściowych
z jednomiesięcznym okresem rozliczeniowym.
Wykonawca jest zobowiązany składać raz z tygodniu wypełniony i zatwierdzony przez sołtysów
poszczególnych miejscowości lub upoważnionego pracownika UG w Skołyszynie kopię dziennika
ZUD. Dziennik przebiegu pracy sprzętu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w
Skołyszynie, nie później niż w środę, za tydzień poprzedni. W przypadku niezastosowania się do
tego wymogu Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia za ten okres realizacji
zadania.
Kopię dziennika należy składać w sekretariacie UG w Skołyszynie lub przesyłać w formie
elektronicznej na adres: drogi@skolyszyn.pl. Na w/w adres e-mail Wykonawca jest zobowiązany
również przesyłać informację o wykonaniu akcji ZUD w każdym dniu pełnienia usługi.
Na koniec każdego miesiąca Wykonawca przedkłada w terminie do 3 dni po zakończeniu
miesiąca - upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego oryginał kompletnego dziennika ZUD,
Zamawiający dokonuje sprawdzenia przedłożonego przez Wykonawcę dziennika ZUD
w terminie do 7 dni od jego złożenia oraz informuje Wykonawcę o wynikach sprawdzenia,
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wyjaśniając ewentualne rozbieżności. Jeżeli dziennik ZUD potwierdza wykonanie robót zgodnie
z potwierdzonymi informacjami, upoważniony pracownik Zamawiającego zatwierdza dziennik
ZUD przekazując go Wykonawcy.
5. Zatwierdzony przez upoważnionego pracownika dziennik ZUD jest podstawą do złożenia przez
Wykonawcę faktury za dany miesiąc pełnienia ZUD. Oryginał zatwierdzonego dziennika ZUD
Wykonawca dołącza do złożonej faktury.
6. Jednostką obmiaru są następujące elementy zamówienia:
a) Pełnienie usługi ZUD (jednorazowe odśnieżenie i likwidacja śliskości zimowej) 1 km drogi.
Przez pojęcie usługi ZUD (1 km) przyjmuje się pełnienie przez Wykonawcę usługi ZUD
w rejonie …….., tj. odśnieżanie, likwidacja śliskości zimowej przy użyciu własnego sprzętu oraz
materiałów do likwidacji śliskości – na odcinku 1 km w danym rejonie;
b) Pełnienie usługi ZUD (jednorazowe odśnieżenie i likwidacja śliskości zimowej) na wszystkich
placach objętych danym rejonem.
c) Sposób obliczania ilości wykonanej usługi:
 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za pełnienie usługi ZUD na podstawie sumy
kilometrów, na których świadczona była akcja ZUD w okresie 1 m-ca oraz
powierzchni placów, na zasadach określonych w ppkt 2;
 W przypadku wykonania usługi na wszystkich drogach objętych rejonem Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie obliczone według ilości dróg w wykazie Zamawiającego (x
stawka za 1km), w przypadku wykonania części dróg – ilość dróg w km x stawka za 1
km;
 Jeżeli Wykonawca wykona usługę na wszystkich placach wskazanych w wykazie
otrzyma wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą obliczone według łącznej
powierzchni placów wymienionych w wykazie Zamawiającego (jednorazowa usługa
na wszystkich placach);
 Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia wykonania usługi na wybranych przez
niego placach wyszczególnionych w wykazie dla poszczególnego rejonu – w takim
przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do
powierzchni placów, na których wykonano usługę, wg wzoru:
łączna kwota za usługę na wszystkich placach w rejonie / ilość m2 wszystkich placów
w rejonie x powierzchnia w m2 faktycznie wykonanej usługi.
 Za pełnienie gotowości do pełnienia ZUD Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w
wysokości: ………………………………….. zł netto - ……………………………………zł brutto
(słownie: ……………………………………………….. zł) miesięcznie w okresie od 01.12.2022 r.
do 31.03.2023 r. (jeżeli uwzględnił koszt gotowości w ofercie)
7. Należności będą regulowane z konta Urzędu Gminy w Skołyszynie na konto Wykonawcy
………………………………………………………………....................... w terminie do ………………………………………
dni od przedłożenia faktury.
Osoby odpowiedzialne za realizację prac
§8
1.

Sprawującym nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg ze strony Zamawiającego są:
1) ………………………………. – sołtys wsi ……………….. tel. …………………………...
2) ………………………………. – sołtys wsi ………………….. ………………………….
3) Pan Artur Hajnosz – podinspektor ds. komunikacji i drogownictwa w Urzędzie Gminy
w Skołyszynie, tel.sł. 13 4491751; ……………………...
2. Z
ramienia
Wykonawcy
odpowiedzialnym
za
wykonywane
prace
będzie:
.........................…………………………………, tel. ………………….…………………
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3. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy będzie: ……………………………………………., nr tel.
…………………………………………………………………………
4. Prowadzący – kierujący akcją zimową ze strony Zamawiającego (dyżurny) odbiera interwencje
z terenu oraz w przypadku konieczności rozpoczyna akcję ZUD – informując niezwłocznie
o konieczności podjęcia akcji ZUD Wykonawcę.
5. Po wykonaniu akcji ZUD Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie przesłać na adres:
drogi@skolyszyn.pl, informację o wykonaniu akcji ZUD w każdym dniu z wyszczególnieniem
rodzaju akcji i dróg, na których została wykonana.
6. W celu uniknięcia nieporozumień z tytułu rozliczania akcji zimowego utrzymania zaleca się, aby
fakt podjęcia akcji zimowego utrzymania Wykonawcy potwierdzali na bieżąco
u sołtysów miejscowości, w której prowadzona była akcja w dzienniku ZUD.
7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa podczas prowadzenia
zimowego utrzymania, a za udokumentowane szkody powstałe na skutek nieodpowiedniego
wykonywania przez niego obowiązków ponosi wyłączną odpowiedzialność.
8. Wykonawca wykonywał będzie prace objęte zamówieniem sprzętem będącym w jego
posiadaniu (własność, dzierżawa).
9. Każda jednostka sprzętowa powinna być wyposażona w telefon komórkowy.
10. Wykonawca wykorzystuje taką ilość jednostek sprzętowych do prowadzenia akcji ZUD jaka jest
niezbędna zgodnie z założonymi standardami i panującymi warunkami atmosferycznymi.
11. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem działań ze
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność w taki sposób, aby stan
naprawionej własności nie był gorszy niż przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Kary umowne
§9
1. Niewłaściwe prowadzenie przez Wykonawcę prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg
spowoduje naliczenie kar. W takim przypadku zostanie sporządzony przez Zamawiającego
protokół, który będzie podstawą naliczania kar w wysokości przewidzianej w § 9 ust. 2.
2. Wysokości kar:
 za każdą godzinę nieprzejezdności drogi powyżej czasu dopuszczalnego
w specyfikacji technicznej oraz ofercie Wykonawcy naliczana będzie kara w wysokości 10%
kwoty bazowej określonej w § 6 ust. 2 pkt 2 umowy;
 z tytułu świadczenia usług poniżej standardów określonych w specyfikacji technicznej, tj.:
 zastosowanie niewłaściwej mieszanki do posypywania,
 zastosowanie zbyt małej ilości materiałów do posypywania;
 zastosowanie materiałów nie dopuszczonych do stosowania zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska i ST;
 niewłaściwe odśnieżenie dróg, placów naliczana będzie kara w wysokości 10% kwoty bazowej określonej w § 6 ust. 2 pkt 2 umowy
– za każdy stwierdzony przypadek niedotrzymania standardów, w każdym dniu świadczenia
usługi;
 w przypadku nie uprzątnięcia z jezdni oraz wzdłuż krawężników lub poboczy nadmiaru
środków użytych do posypywania w okresie do 20 kwietnia w wysokości 5% kwoty bazowej
określonej w § 6 ust. 2 pkt 2 umowy - za każdy dzień opóźnienia;
 w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, o
której mowa w § 5 ust. 3 umowy, naliczana będzie kara w wysokości 5% kwoty bazowej
określonej w § 6 ust. 2 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia;
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3.

4.

5.
6.
7.

w przypadku, gdy Wykonawca w umowie z podwykonawcą uwzględni termin zapłaty
wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni oraz na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w § 5
ust. 7 umowy nie dokona zmiany tej umowy, naliczana będzie kara w wysokości 5% kwoty
bazowej określonej w § 6 ust. 2 pkt 2 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań podczas wykonywania ZUD lub drugiego
pisemnego upomnienia Zamawiający będzie miał prawo rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200%
kwoty bazowej określonej w § 6 ust. 2 pkt 2 umowy.
Strony uzgadniają, że kary umowne potrącane będą z wystawianych przez Wykonawcę faktur,
a gdyby okazało się to nie możliwe zobowiązuje się Wykonawcę do zapłaty kar w ciągu 14 dni od
daty otrzymania noty obciążeniowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody, jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody.
Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, którym mowa w ust. 6 Wykonawca jest
zobowiązany posiadać przez cały okres obowiązywania umowy.
Odstąpienie od Umowy
§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że:
a) Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od
umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach.
b) Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy, gdy:
- zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;
- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym
wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy;
- Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach
określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.
z 2022 r., poz. 1360, z późn. zm.)
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, z winy Wykonawcy, w przypadku
nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonywania umowy w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy, nieuzasadnionej przerwy w wykonaniu usługi dłuższej niż 7 dni lub
w jakimkolwiek innym przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej
umowy przez Wykonawcę.
3. Zamawiający odstępuje od umowy w przypadkach określonych w ppkt 2 w następującym trybie:
a) W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji umowy lub przerwie
w wykonywaniu usługi w terminie określonym w ppkt 2 Zamawiający wysyła do
Wykonawcy pismo wzywające do wykonywania usługi
b) Jeżeli mimo wezwania Zamawiającego, Wykonawca nie przystąpi do wykonywania usługi
w terminie 3 dni od otrzymania pisma, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze
skutkiem natychmiastowym oraz domagać się zapłaty przez Wykonawcę kary umownej
określonej w § 9 ust. 3 umowy.
4. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
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a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp – w takim
przypadku Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy;
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp;
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia
z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
5. Zamawiający może również rozwiązać umowę na każdym etapie postępowania, jeżeli uzna że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
6. Odstąpienie od umowy, czy też rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.
Zmiany Umowy
§ 11
1.
2.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron
w formie pisemnej.
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy dotyczących:
1) Zmiany wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku
VAT.
2) Zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację
przedmiotu zamówienia - po stronie Wykonawcy.
3) Zmiany danych osobowych oraz rachunku bankowego.
4) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy niemożność dotrzymania terminu
realizacji Umowy spowodowana będzie okolicznością, która wystąpiła po zawarciu
Umowy, z następujących przyczyn niezależnych od Wykonawcy:
a) zaistnienia przyczyn ogłoszenia stanu wyjątkowego, związanych z nasileniem
sytuacji COVID-19, dostępnością pracowników wykonujących zadanie lub innymi
trudnościami spowodowanymi ograniczeniami związanymi z wprowadzeniem stanu
epidemiologicznego lub pandemicznego, w szczególności pandemią wirusa
COVID-19 o termin wpisany w odpowiednie rozporządzenia, zgodnie z ustawą z
dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U z 2020 r., poz. 568 z późn.zm.);
b) zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy lub na
świadczenia Stron.
5) Zmiany przedstawiciela Zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację
przedmiotu zamówienia - po stronie Wykonawcy.
6) Zmiany zakresu, ilości dróg objętych ZUD, tj. dopisanie nowej drogi, placu,
zwiększenie długości odcinka drogi, placu, wykreślenie drogi, placu.
7) W przypadku zmiany określonej w pkt 6 Zamawiający dokona aktualizacji wykazu
dróg objętych ZUD będącym załącznikiem do umowy.
8) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów
i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
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9) W przypadku, którym mowa w pkt 4a, procedura i szczegóły dokonywania zmian
umowy w przypadkach związanych z COVID-19 określone zostały w ustawie z dnia 31
marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U z 2020 r., poz. 568 z późn.zm.).
3. Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy robót może nastąpić na
zasadach określonych w § 5 umowy.
4. Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego i formy pisemnego aneksu – pod
rygorem nieważności.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy wyrażenia zgody na zmianę umowy. Każda
zmiana niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającego i formy pisemnego aneksu – pod
rygorem nieważności. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy wyrażenia zgody na
zmianę umowy. Niedopuszczalne są jednak, pod rygorem nieważności, istotne zmiany
postanowień zawartej Umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy
ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia w
postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich
zakres i rodzaj zmian, określają warunki wprowadzenia zmian, nie przewidują takich zmian,
które modyfikowałyby ogólny charakter umowy.
2) Gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę, jeżeli taka możliwość
została przewidziana w postanowieniach umownych.
3) W wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia,
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia
stosowania przepisów ustawy Pzp.
4) W wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.
5) Jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego
charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50%
wartości pierwotnej umowy.
6) Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania
o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości pierwotnej
umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
Postanowienia końcowe
§ 12
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Strony wyrażają zgodę, że spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozpatrywane
i załatwiane polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozpatrywane będą
przez właściwy sąd.
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach
oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Załączniki:
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1) Wykaz dróg objętych ZUD.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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