
załącznik nr 7 do SWZ 
RZ.272.1.20.2022 

UMOWA  NR RZ.273.1….2022 – projekt  
po zmianie z dnia 05.10.2022 – zmiany zaznaczono zielona czcionką 

zawarta w dniu .............. 2022 r. w Legnicy na podstawie zamówienia publicznego RZ.272.1.20.2022 

pomiędzy Powiatem Legnickim pl. Słowiański 1, 59-220 Legnica, NIP: 6912226286 REGON 390647200 

zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

1) …………………….. – ………………………., 

2) …………………….. – ………………………., 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – ………………….., 

 

a: firmą .......................................................................................... NIP ..................... REGON ..................., 

reprezentowaną przez ............................................................................. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, uprawnioną do wykonywania usług objętych niniejszą umową w wyniku 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

negocjacji, ogłoszonego  w BZP nr ogłoszenia 2022/BZP 00370756/01 z dnia 29.09.2022 r., 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zamówienia pn. „Zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2022/2023 na terenie Gminy Kunice, Gminy Ruja, 

Gminy Chojnów, Gminy Krotoszyce, Gminy Legnickie Pole” w standardzie IV i V. 

2. Łączna długość dróg do zimowego utrzymania 255,737 km w zakresie określonym przez 

Zamawiającego w opracowaniu pn. "Plan zimowego utrzymania dróg powiatowych – powiat 

legnicki ziemski sezon zimowy 2022/2023" stanowiącym rozdział XXVI Specyfikacji warunków 

zamówienia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia bieżących informacji (osłona meteorologiczna) 

dotyczących przewidywanych warunków atmosferycznych na terenie obsługiwanego obszaru. 

4. Materiały przewidziane do zastosowania w ramach niniejszego zamówienia powinny odpowiadać 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Wykonawca przedłożył dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, obejmującej przedmiot zamówienia, 

na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na okres 

obejmujący co najmniej okres realizacji zamówienia. 

 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2023 r.  

 

§ 3 

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: Specyfikacja Warunków Zamówienia, (dalej: SWZ), 

oferta Wykonawcy oraz aktualny plan zimowego utrzymania dróg. 



§ 4 

1. Decyzja o powołaniu i odwołaniu dyżurów zimowego utrzymania dróg podejmowana będzie przez 

Zamawiającego wielokrotnie w ciągu sezonu zimowego na bieżąco w zależności od 

prognozowanych warunków pogodowych. Zamawiający decyduje jednocześnie o ilości 

uruchamianego sprzętu. 

2. Strony przewidują następujące trzy stany gotowości Wykonawcy; 

• stan oczekiwania: zawiera się w czasie obowiązywania umowy od jej podpisania  do 

wprowadzenia dyżurów przez Zamawiającego i po odwołaniu dyżurów – skutkuje obowiązującym 

Wykonawcę czasem podstawienia sprzętu podstawowego na wskazany odcinek drogi w czasie do 

8 godzin od otrzymania informacji od Zamawiającego; 

• stan gotowości: dla poszczególnych jednostek sprzętowych obowiązuje od chwili wprowadzenia 

dyżurów dla wybranych przez Zamawiającego jednostek do ich odwołania – skutkuje 

obwiązującym Wykonawcę czasem podstawienia tych jednostek wraz z załadunkiem na wskazany 

odcinek drogi w czasie do ….. (maksymalnie 2 godzin) od otrzymania powiadomienia od 

Zamawiającego; 

• stan pełnej gotowości: jak wyżej – dla wszystkich jednostek podstawowych. 

3. W indywidualnych przypadkach uznanych przez Zamawiającego dopuszcza się możliwość 

przekroczenia obowiązującego czasu podstawienia sprzętu. 

4. Powiadomienie o wprowadzeniu lub odwołaniu stanów gotowości będzie przekazywane 

telefonicznie lub pisemnie pocztą elektroniczną przez osoby upoważnione ze strony 

Zamawiającego, wymienione w § 6 ust. 1. 

5. W zależności od występujących warunków atmosferycznych – po wprowadzeniu stanu gotowości 

lub pełnej gotowości przez Zamawiającego – Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług 

będących przedmiotem zamówienia w następujący sposób: 

1) Po wprowadzeniu dyżurów zimowego utrzymania dróg (stanu gotowości lub pełnej gotowości) 

– w każdej dobie może wystąpić tylko praca lub tylko ośmiogodzinny dyżur. To oznacza, że w 

dobie, podczas której wystąpi praca, nie wystąpi płatność za dyżur, lecz tylko za faktycznie 

wykonaną pracę. Natomiast za dobę, podczas której nie wystąpi praca, opłacone będzie 8 h 

dyżuru; 

2) Czas podstawienia tzw. sprzętu na wezwanie, wymienionego w kosztorysie w poz. 12-16, 

wynosi do 8 godzin niezależnie od wprowadzonego stanu gotowości; 

3) Nie przewiduje się dyżurów sprzętu na wezwanie, o którym mowa w pkt 2; 

4) Czas pracy sprzętu podstawowego i sprzętu na wezwanie, poza ładowarką do załadunku, liczy 

się od rozpoczęcia efektywnej pracy na odcinku drogi wskazanym przez Zamawiającego do jej 

zakończenia, z wyłączeniem czasu załadunku; 

5) Czas pracy ładowarki do załadunku wylicza się w następujący sposób: średni czas załadunku, 

tj. 15 minut, pomnożony przez  ilość załadowanych jednostek; 

6) W przypadku zastosowania przez Wykonawcę, po obowiązkowym uprzednim uzgodnieniu z 

Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia sprzętu innego – o lepszej skuteczności  niż 

wymieniony w treści kosztorysu ofertowego (np. pługosolarka), praca tego dodatkowego 

sprzętu rozliczana będzie jak praca sprzętu wymienionego w kosztorysie ofertowym; 

7) Sprzęt wymieniony przez Wykonawcę w załączniku nr 7 do SWZ (Wykaz sprzętu) to sprzęt 



przykładowy i w razie niemożności skorzystania z tego sprzętu w trakcie realizacji 

Wykonawca zapewni sprzęt o takich samych lub wyższych parametrach; 

8) Raporty pracy będą codziennie potwierdzane przez dyżurnego Zamawiającego, zgodnie z 

zapisem w dzienniku pracy sprzętu; 

9) Operator Wykonawcy każdorazowo ma obowiązek zgłaszać telefonicznie rozpoczęcie i 

zakończenie pracy (o ile jest kierowany bezpośrednio na drogę); 

10) Operator jest zobowiązany na bieżąco informować dyżurnego o sytuacji na drodze i zgłaszać 

każdorazowo przestój niezależnie od jego przyczyn, np.: załadunek materiału, awaria sprzętu, 

zmęczenie operatora; 

11) Prędkość robocza pługów uzależniona jest od stanu drogi oraz panujących warunków 

atmosferycznych i będzie wynosić 15÷40 km/h; 

12) Ustala się, że średnia prędkość robocza przy odśnieżaniu terenów niezabudowanych wynosić 

będzie 40 km/h. 

6. Wykonawca ma obowiązek zapewnić telefony komórkowe operatorom sprzętu oraz systemu GPS 

– zgodnie z wymaganiami SWZ. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania w ciągu 10 dni od podpisania umowy wykazu, w 

którym wymieni rodzaj i nr rejestracyjny sprzętu, imiona i nazwiska oraz numery telefonów 

kontaktowych operatorów i zmienników przypisanych do danej jednostki sprzętu. 

8. W razie awarii sprzętu wymienionego w kosztorysie ofertowym (oraz w treści załącznika nr 7 do 

SWZ) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zapewnienia sprzętu zastępczego w celu 

zachowania obowiązującego czasu  podstawienia sprzętu na wskazany odcinek drogi. 

9. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności polegające na fizycznym wykonywaniu usług objętych 

przedmiotem niniejszego zamówienia, to jest: 

1) Wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia dotyczą czynności polegających na obsłudze 

pługopiaskarek oraz ładowarki do załadunku. Wykonawca, przyjmując do realizacji przedmiot 

umowy, zatrudni na ww. stanowiskach konieczną do prawidłowego wykonania  liczbę osób, tj. 

minimum 4 operatorów pługopiaskarek i jednego operatora ładowarki do załadunku; 

2) Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia uruchomienia po raz pierwszy 

stanu gotowości, będzie zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu wykazu osób, o których 

mowa w pkt 1 (o ile nie złożył wykazu w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia) oraz 

oświadczenia, że osoby, o których mowa w pkt 1, zatrudnione są na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 

13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), którego wzór stanowi 

załącznik nr 6 do SWZ; 



3) Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni kalendarzowych 

przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osób; 

4) Wykonawca może zastąpić ww. osobę lub osoby, pod warunkiem że spełnione zostaną wszystkie 

powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamówienia; 

5) W przypadku nieprzedstawienia informacji w terminach, o których mowa w pkt 2 i 3, Wykonawca 

każdorazowo płacić będzie karę w wysokości 50 PLN za 1 osobę; 

6) W przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt 2 i 4 lub zmiany 

sposobu zatrudnienia osób wskazanych w załączniku do umowy Zamawiający ma prawo naliczenia 

dodatkowo kary umownej w wysokości 5% wartości umowy brutto; 

7) Kary, o których mowa w pkt 5-6, mogą być potrącone z faktur Wykonawcy. 

 

§ 5 

1. Wartość umowy strony ustalają na kwotę ................. zł netto plus podatek VAT 8% ............ zł, co daje 

kwotę brutto .................. (słownie złotych: .......................................). 

2. Wartość, o której mowa w ust. 1,  nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy. Ustalona 

została na podstawie cen jednostkowych oferowanych przez Wykonawcę i przewidywanej ilości godzin 

pracy sprzętu oraz dyżurów w celu porównania ofert. 

3. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający płacić będzie Wykonawcy wynagrodzenie wyliczone 

według cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego na podstawie faktycznego wykonania usług. 

4. W miesiącach, w których z uwagi na warunki atmosferyczne nie będą wykonywane usługi objęte 

umową, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dany miesiąc jedynie wynagrodzenie przestojowe z tytułu 

gotowości do realizacji usług w wysokości 5400,00 zł brutto. 

5. W przypadku wykonania w danym miesiącu usług o wartości niższej niż 5400,00 zł brutto Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy za ten miesiąc jedynie równowartość wynagrodzenia przestojowego w wysokości 

5400,00 zł brutto 

6. W przypadku wykonania w danym miesiącu usług o wartości wyższej niż 5400,00 zł brutto Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy jedynie wynagrodzenie wyliczone zgodnie z ust. 2. 

 

§ 6 

1. Zamawiający powierza nadzór nad prawidłową realizacją zamówienia następującym osobom: 

• Krystyna Andrejczuk, tel. 604120773, 

• Lucjan Sajewicz, tel. 604931908, 

• Wojciech Cichoń, tel. 76 7243536, 721205305 

2. Wykonawca powierza nadzór nad realizacją umowy następującym osobom:  

• ..........................................., tel. .......................... 

 

§ 7 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą odszkodowania będą stanowić kary umowne 

z następujących tytułów: 

1) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego w wysokości 10.000 zł  (słownie: dziesięć tysięcy); 



2) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a) każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego zwłoki Wykonawcy w podstawienia sprzętu, 

podczas stanów gotowości lub pełnej gotowości, o których mowa w § 4 ust. 2, w stosunku do 

zaoferowanego gwarantowanego czasu podstawienia sprzętu, stanowiącego kryterium oceny 

ofert, w wysokości 4 000,00 zł (cztery tysiące złotych), 

b) każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego zwłoki w czasie podstawienia sprzętu podczas 

stanu oczekiwania, o którym mowa  w § 4 ust. 2, w wysokości 400,00 zł (czterysta złotych) za każdą 

godzinę opóźnienia, 

c) każdorazowe stwierdzone przez Zamawiającego odstąpienie od warunków i parametrów ujętych 

w SWZ oraz w "Planie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2021/2022" - za 

każdorazowe  stwierdzenie niewykonania lub nienależytego wykonania zakresu usług zimowego 

utrzymania dróg w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc), 

d) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10.000 zł (dziesięć 

tysięcy). 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający może odliczyć  kary umowne z faktury Wykonawcy. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony niniejszej umowy nie 

może przekroczyć 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 2. 

 

§ 8 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie wykonanych usług będzie się odbywało fakturami wystawianymi 

jeden raz w miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2, za usługi wykonane w tym okresie i potwierdzone przez 

Zamawiającego lub z tytułu wynagrodzenia przestojowego określonego w § 5 ust. 4-5. 

2. Pierwsza faktura za wykonane usługi objęte umową zostanie wystawiona za miesiąc listopad i grudzień 

2022 r. w styczniu 2023 r. Nie dotyczy to faktur z tytułu ewentualnego wynagrodzenia przestojowego 

określonego w § 5 ust. 4-5. 

3. Podstawą wystawienia faktury za wykonane usługi jest sporządzone przez Wykonawcę i potwierdzone 

przez Zamawiającego Zestawienie pracy sprzętu i zużycia materiałów zgodne z rejestrem pracy sprzętu 

i kartami drogowymi. 

4. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy będzie wynosił do 21 dni od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. Termin zapłaty uważa się za 

zachowany, jeśli w tym terminie zostanie dokonane polecenie przelewu do banku Zamawiającego. 

 

 

§ 9 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto 

przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę ................... zł (słownie złotych: ...............................) w 

formie ......................................... -  dopuszczalnej przez ustawę Prawo zamówień publicznych. 

2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest na 

zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania usług. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w terminie do 30 dni od dnia 



wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

 

§ 10 

1. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu zakończenia usług o okres trwania zimowych 

warunków pogodowych powodujących śliskość nawierzchni dróg za zgodą obu stron wyrażoną w 

drodze aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Strony przewidują możliwość zmiany osób, o których mowa w § 6 – czynność ta nie wymaga aneksu do 

umowy, wymagane jest jedynie powiadomienie pisemne. 

 

§ 11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od umowy może w tym przypadku nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo żądać należności 

za usługi wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania 

cywilnego. 

2. Spory na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

4. Załącznikami do niniejszej umowy są:  

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia; 

2) Oferta Wykonawcy; 

3) Plan zimowego utrzymania dróg sezon zimowy 2022/2023. 

 

 

WYKONAWCA     ZAMAWIAJĄCY 


