
 

Załącznik 6 do SWZ – projekt umowy (dla każdej części osobno) 

 
Umowa nr RI.272.16.2022.DA 

 
 

Zawarta w dniu ............................................... w Sztumie  pomiędzy: 

Nabywcą: Powiatem Sztumskim NIP: 579-223-09-29 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, 

w imieniu którego działają: 

1. LESZEK SARNOWSKI  – PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU 

2. KAZIMIERZ SZEWCZUN  – CZŁONEK ZARZĄDU 

zwanym w treści umowy Zamawiającym 

a  

................................................................................................................................................... 

w imieniu, którego działają: 

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

2. .......................................................................... 

zwanym w treści umowy Wykonawcą 

 
w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 

podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 1710) została zawarta  umowa o następującej treści: 

 
§1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: „Wykonanie zimowego utrzymania 

dróg powiatowych na terenie powiatu sztumskiego w 2023 roku” obejmującego: 

Zadanie nr ….: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegała zgodnie ze Szczegółowymi zasadami 

i warunkami realizacji robót w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych (ZUD) na 

obszarze powiatu sztumskiego, stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykaz dróg powiatowych objętych umową określa Załącznik 3 do niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w szczególności: 

a) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

b) przy dołożeniu najwyższej staranności zawodowej, 

c) przy pomocy wszelkich aktualnie dostępnych mu środków technologicznych i technicznych, 

d) zgodnie z Umową wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralne części, 



 

e) do właściwego oznakowania sprzętu oraz zapewnienia należytego ładu, porządku 

i przestrzegania przepisów BHP i ustawy - Prawo o ruchu drogowym. 

 
§2 

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT 
 

Na przedmiot umowy określony w §1. składa się następujący zakres rzeczowy robót:* 

Dla zadania nr 1 – 13: 

− Mechaniczne odśnieżanie patrolowo - interwencyjne dróg jednojezdniowych na pełnej szerokości 

dwóch pasów ruchu pługiem oraz zatok autobusowych w ciągu tych dróg. 

− Likwidacje śliskości dróg jednojezdniowych na pełnej szerokości dwóch pasów ruchu  oraz na 

zatokach autobusowych w ciągu tych dróg poprzez  uszorstnianie mieszanką 30% soli z piaskiem w 

ilości 120g/m²  

− Ośnieżanie z jednoczesną likwidacją śliskości metodą jak wyżej dróg jednojezdniowych na pełnej 

szerokości dwóch pasów ruchu oraz zatok autobusowych w ciągu tych dróg. 

− Usuwanie zatorów śnieżnych przy użyciu  sprzętu technicznego umożliwiającego  usuwanie zatorów  

- koparko-ładowarki, ładowarki, fadromy. 

Dla zadania nr 14:  

− Mechaniczne odśnieżanie patrolowo - interwencyjne dróg miejskich na pełnej szerokości oraz zatok 

autobusowych w ciągu tych dróg pługiem. 

− Likwidacja śliskości dróg miejskich jednojezdniowych na pełnej szerokości oraz na zatokach 

autobusowych w ciągu tych dróg poprzez  uszorstnianie mieszanką 30% soli z piaskiem w ilości 

120g/m². 

− Mechaniczne odśnieżanie chodników w ciągu dróg powiatowych miejskich na szerokość od 1 m do 

1,5 m. 

− Likwidacja śliskości chodników w ciągu dróg powiatowych miejskich poprzez  uszorstnianie 

mieszanką 30% soli z piaskiem w ilości 120g/m² 

*zakres rzeczowy usług, do których przystąpi Wykonawca zostanie opisany w umowie po 

rozstrzygnięciu przetargu. 

 
§3 

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 
 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami, które wchodzą w skład 

Umowy oraz wszystkimi warunkami realizacji zamówienia. 



 

2. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że nie zawiesił i nie zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej i 

zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia w przypadku wystąpienia zmian. 

 
 

§ 4 
TERMIN REALIZACJI 

 
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie od dnia 1 stycznia 2023 roku  

do dnia 31 grudnia 2023 r. 

 
§ 5 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Strony ustalają, że za wykonanie zleconych i odebranych robót  Zamawiający zapłaci 

wynagrodzenie ustalone na podstawie iloczynu cen jednostkowych wyszczególnionych w 

formularzu ofertowym Wykonawcy oraz ilości wykonanych i odebranych usług na podstawie 

przedłożonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego kart pracy sprzętu zgodnie z załącznikiem 

nr 2 do umowy (potwierdzeniu ich zgodności udzielonymi dyspozycjami jak również sprawdzeniu 

ich zakresu rzeczowego). 

2. Wysokość cen jednostkowych  brutto za wykonanie poszczególnych usług określonych w § 2  ustala 

się zgodnie z ofertą w następujących wartościach*: 

Dla zadania nr 1 – 13: 

1) mechaniczne odśnieżanie patrolowo - interwencyjne dróg jednojezdniowych na pełnej 

szerokości dwóch pasów ruchu pługiem (100% długości dróg objętych ZUD) ………………. zł/km, 

 

2) likwidacja śliskości dróg jednojezdniowych na pełnej szerokości dwóch pasów ruchu poprzez  

uszorstnianie mieszanką 30% soli z piaskiem w ilości 120g/m² (przejazd 100% długości dróg) 

objętych ZUD, uszorstnianie mieszanką 100% długości dróg objętych ZUD) ………………. zł/km, 

 

3) Ośnieżanie z jednoczesną likwidacją śliskości metodą jak wyżej dróg jednojezdniowych na pełnej 

szerokości dwóch pasów ruchu dróg objętych ZUD  i likwidacja śliskości na 100% długości dróg 

objętych ZUD mieszanką 30% soli z piaskiem w ilości 120g/m²) ………………. zł/km, 

 



 

4) odśnieżanie z jednoczesną likwidacją śliskości metodą jak wyżej dróg jednojezdniowych na  

pełnej szerokości dwóch pasów ruchu dróg objętych ZUD i likwidacja śliskości na 100% długości 

dróg objętych ZUD mieszanką 30% soli z piaskiem w ilości minimum 120g/m²): ………………. zł/km, 

 

5) usuwanie zatorów śnieżnych przy użyciu  sprzętu technicznego umożliwiającego  usuwanie 

zatorów  - koparko-ładowarki, ładowarki, fadromy: …………. zł/km, 

 

Dla zadania nr 14:  

1) mechaniczne odśnieżanie patrolowo - interwencyjne dróg jednojezdniowych na pełnej 

szerokości dwóch pasów ruchu pługiem (100% długości dróg objętych ZUD): ………….zł/km, 

2) likwidacja śliskości dróg jednojezdniowych na pełnej szerokości dwóch pasów ruchu poprzez  

uszorstnianie mieszanką 30% soli z piaskiem w ilości 120g/m² (przejazd 100% długości dróg) 

objętych, uszorstnianie mieszanką 100% długości dróg objętych ZUD): ………….. zł/km, 

3) mechaniczne odśnieżanie chodników w ciągu dróg powiatowych na szerokość od 1 m do 1,5 

m: …………. zł/km, 

4) Likwidacja śliskości chodników poprzez  uszorstnianie mieszanką 30% soli z piaskiem w ilości 

120g/m² (przejazd 100% długości chodników) objętych, uszorstnianie mieszanką 100% 

długości chodników objętych ZUD): ……………... zł/km,  

*zakres rzeczowy usług wraz z cenami jednostkowymi, zostanie opisany w umowie po 

rozstrzygnięciu przetargu. 

 
§ 6 

ZASADY PŁATNOŚCI 
 

1. Płatność za częściowe wykonane i odebrane prace określone w § 1 dokonana będzie przelewem z 

zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury VAT 

na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w przedłożonej fakturze VAT. 

2. Faktura winna być wystawiona na: 

Nabywca: Powiat Sztumski NIP: 579-223-09-29, Płatnik: Starostwo Powiatowe  

w Sztumie, ul. Mickiewicza 31, 82-400 Sztum. 

3. Błędne wystawienie faktury VAT spowoduje naliczenie ponownego 21 – dniowego terminu 

płatności od momentu dostarczenia faktury korygującej. 

4. Rozliczenie wykonanych prac będzie następować w okresach miesięcznych, na podstawie 

przedstawionych kart pracy sprzętu (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy)  



 

5. Faktury elektroniczne mogą być wystawiane poprzez platformę Konsorcjum PE Expert dla 

posiadacza konta z numerem NIP: 579-223-09-29, po wcześniejszym uzgodnieniu  

z Zamawiającym. 

7. Wykonawca w przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest wraz  

z fakturą złożyć dokument potwierdzający rozliczenie należności dla podwykonawcy. 

 
§ 7 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
 

1. Podstawowym obowiązkiem Wykonawcy jest wykonywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z Umową 

i Szczegółowymi zasadami i warunkami realizacji robót w ramach Zimowego Utrzymania Dróg 

Powiatowych (ZUD) na obszarze powiatu sztumskiego. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) współdziałanie z Zamawiającym przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji 

zamówienia, 

2) zapewnienie stałej łączności telefonicznej z pracownikiem Zamawiającego umożliwiającej 

wezwanie jednostek sprzętowych do wykonywania Usługi, 

3) zapewnienie pojazdów wraz z obsługą do zimowego utrzymania dróg, w przypadku zmiany 

personelu do obsługi sprzętu do zimowego utrzymania dróg oraz samego sprzętu Wykonawca 

zobowiązany jest zadbać o jego należytą obsługę i przeszkolenie, każda zmiana pojazdów 

wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg wymaga zgłoszenia i zgody Zamawiającego, 

zapewnienie technicznej obsługi i gotowości eksploatacyjnej pojazdów samochodowych, 

sprzętu oraz ładowarek wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg wraz z paliwem, 

4) niezwłoczne zgłaszanie każdej awarii pojazdów i ładowarek wykorzystywanych do zimowego 

utrzymania dróg w trakcie wykonywania przedmiotu umowy i podanie terminu usunięcia 

awarii, jak również zapewnienie odpowiedniego pojazdu zastępczego – maksymalnie w ciągu 

jednej godziny podstawienie sprzętu zastępczego. 

5) Czas reakcji przystąpienia do wykonania zadania przez Wykonawcę wynosi ………….. godz. 

(zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

6) Wykonawca zobowiązuje się ściśle przestrzegać limitów czasowych na wykonywanie 

poszczególnych usług objętych ZUD zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na własny koszt, 

ewentualnych szkód powstałych z jego winy oraz jest on odpowiedzialny za ewentualne szkody 

wyrządzone osobom trzecim. 

4. Wykonawca będzie ściśle przestrzegał wszelkich przepisów powszechnie obowiązujących, a 

mających zastosowanie do Wykonawcy. 



 

5. Personel Wykonawcy, jego podwykonawcy i pracownicy nie będą realizować usługi pod wpływem 

alkoholu ani jakichkolwiek środków odurzających. 

6. Do kontroli przestrzegania wyżej wymienionych wymagań upoważnieni są pracownicy nadzorujący 

prace w imieniu Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o wypadkach, a także szkodach na 

majątku Zamawiającego, niezwłocznie po nastąpieniu tego rodzaju zdarzenia. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie usługi realizowane przez 

podwykonawców i koordynację tych prac. 

 

§ 8 
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) współdziałanie z Wykonawcą przy wykonywaniu przedmiotu umowy, 

2) bieżące ustalenie zakresu działania Wykonawcy – wydawanie dyspozycji pisemnie lub ustnie co 

do miejsca i terminu każdorazowej usługi, 

3) kontrola prawidłowości wykonanych usług na drogach powiatowych, 

4) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. 

 

§ 9 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

 
1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest: 

………………………………………………………………., tel.: ……………………………………, e-mail: 

…………………………………… 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest: 

………………………………………………………………., tel.: ……………………………………, e-mail: 

…………………………………… 

3. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania poleceń Wykonawcy, związanych z 

jakością i ilością usług, które są niezbędne dla prawidłowego  wykonania przedmiotu umowy w 

granicach Szczegółowymi zasadami i warunkami realizacji robót w ramach Zimowego Utrzymania 

Dróg Powiatowych (ZUD) na obszarze powiatu sztumskiego i umowy. 

4. Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do kontroli realizowanej umowy w każdym czasie. 

5. Wykonawca i osoby działające w jego imieniu zobowiązane są współpracować z Przedstawicielem 

Zamawiającego oraz stosować się do jego poleceń i instrukcji dotyczących wykonywanych usług, 

jeżeli są one zgodne z prawem. Przedstawiciel Zamawiającego w ramach uprawnienia do 

wydawania poleceń może także w uzasadnionych przypadkach wstrzymać realizację usługi. 



 

§ 10 
PODWYKONAWSTWO 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w przypadku zamiaru podjęcia zawarcia 

umowy o podwykonawstwo, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o 

podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, zobowiązany jest zgłosić pisemne 

zastrzeżenia do projektu umowy. 

6. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 5. uważa za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie, za działania i zaniechania osób, z 

których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również podwykonawców, którym powierzył 

wykonanie części przedmiotu umowy. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec 

podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich. 

 

§ 11 
KARY UMOWNE 

 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie 

zobowiązania niepieniężnego w formie kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów: 

1) za zwłokę w rozpoczęciu akcji ZUD w kwocie 500 zł za każdą godzinę opóźnienia  

od godziny, w której miała być rozpoczęta, 



 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót ZUD  wysokości 1.000 zł  za każdą 

godzinę, liczoną od godziny wyznaczonej na ich usunięcie. 

3) za stosowanie materiałów uszorstniających niezgodnych ze SWZ w wysokości 2.000 zł za każde 

stwierdzone naruszenie norm plus koszty badania materiałów. 

4) karę za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5 000 zł. 

3. W razie stwierdzenia rażących przypadków niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy  

z Wykonawcą, bez prawa roszczeń odszkodowawczych. 

4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia jakiegokolwiek obowiązku 

wynikającego z niniejszej umowy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

6. Maksymalna łączna wysokość kar umownych naliczonych danej stronie nie może przekroczyć 20% 

kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług wchodzących w zakres przedmiotu 

umowy, Zamawiający niezależnie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo zlecenia usług objętych 

niniejszą umową innemu podmiotowi i potrącenia kosztów poniesionych z tego tytułu z 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

 
§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1 oraz w powszechnie obowiązujących 

przepisach prawa, może odstąpić od umowy w terminie 45 dni od zaistnienia przesłanki 

uprawniającej ją do odstąpienia w przypadku: 

1) gdy Wykonawca realizuje zamówienie niezgodnie ze Szczegółowymi zasadami i warunkami 

realizacji robót w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych (ZUD) na obszarze 

powiatu sztumskiego, 



 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi na zasadach określonych w Szczegółowych 

zasadach i warunkach realizacji robót w ramach Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych 

(ZUD) na obszarze powiatu sztumskiego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

3) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje usługi zgodnie z 

warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, 

4) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym przerwał realizację umowy na okres 

dłuższy niż 7 dni i nie podjął się realizacji przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 2 dni, 

5) gdy suma kar umownych przekracza ich maksymalną wysokość, określoną w  § 11 ust. 6. 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na podstawie jednej z okoliczności wskazanych w 

ust. 2 stanowi odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz pisemnego 

uzasadnienia, które stanowi jego integralną część. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno 

zawierać wskazanie czy strona odstępuje od całości czy części umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane usługi, które zostały wykonane należycie.  

6. W razie odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, strony sporządzają w terminie do 5 dni od 

daty odstąpienia od umowy, protokół inwentaryzacji zrealizowanych usług. Protokół 

inwentaryzacji będzie stanowić, w tym przypadku, podstawę do ostatecznego rozliczenia usług. 

Ustalenia inwentaryzacji, bez względu na obecność Wykonawcy będą dla stron wiążące. 

7. Koszty zabezpieczenia przerwanej realizacji usługi, poniesione przez strony, ponosi ta strona, z 

której winy doszło do odstąpienia od umowy.  

 

§ 13 
ZMIANY UMOWY 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje, że na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, możliwość dokonywania 

zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie terminu lub wynagrodzenia umowy w 

przypadkach: 

1) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, przez którą na potrzeby umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne o 

charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć, oraz którego strony 

nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w 

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenia, 



 

zamieszki, strajki lub inne formy protestu, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan wyjątkowy, 

działania wojenne, akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie zobowiązań 

umownych, jak również okoliczności związane z siłą wyższą, które już wystąpiły, lecz na dzień 

zawarcia umowy nie są znane jej skutki trwające dłużej niż 5 dni. 

2) Zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę 

zmian umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich zmian – w takim przypadku zmianie 

mogą ulec wyłącznie postanowienia umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa. 

3) Ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, w odniesieniu do tej części 

wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, w takim przypadku kwota brutto zostanie obliczona 

na podstawie stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku 

podatkowego. 

4) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej 

ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2207 ze zm.). 

5) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

6) Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany określone w pkt 3-6 będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę. 

7) Zmiany terminu wykonania umowy ze względu na wydłużenie procedury przetargowej. 

8) Zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy. 

3. Wystąpienie okoliczności, o których mowa powyżej, skutkuje powstaniem po stronie 

Zamawiającego uprawnienia do wprowadzenia zmian do umowy, nie zaś obowiązku. Okoliczności 

te nie mogą również stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie lub 

odszkodowanie.  

 

§ 14 
POSTANOWIENIA W SPRAWIE OBOWIĄZKU WYKONAWCY ZATRUDNIENIA  

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 
 

1. Zamawiający działając na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane 

z realizacją Przedmiotem Umowy, których realizacja polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

2. Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 



 

Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z kierowaniem pojazdami samochodowymi 

w trakcie realizacji usługi zimowego utrzymania dróg.  

3. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, stosownie do art. 438 ust. 2 PZP 

udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1 i 2 . W celu weryfikacji zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może żądać 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. 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

4. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących Przedmiot Umowy. 

5. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia, o której mowa w ust. 4 przez cały 

okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, także poprzez wezwanie do okazania 

dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), tj. 

zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

7. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2 Umowy będzie trwać w całym okresie wykonywania 

Przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, 

Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na to miejsce innej osoby w 

terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą. 

8. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji Przedmiotu Umowy osób wymaganych przez 

Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 3000,00 

zł za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę za dany miesiąc. 



 

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. 

 

§ 15 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, 

strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
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