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Załącznik nr 4 do SWZ  

PROJEKT UMOWY  NR ……../2022 
 

zawarta w dniu …………..2022 r. w Rajczy, pomiędzy Gminą Rajcza z siedzibą 34-370 Rajcza, ul. 

Górska 1, posiadającą numer NIP: 5532511956 oraz numer REGON: 072182692, zwaną dalej 

„ZAMAWIAJĄCYM”, w imieniu której działają ……………… – Wójt Gminy Rajcza przy 

Kontrasygnacie Skarbnika Gminy – ……………………….., 

a  

…………….. z siedzibą …………………, posiadającą numer NIP: ………………… oraz numer 

REGON……………………….. zarejestrowaną w KRS pod nr ………………………….. zwaną dalej 

„WYKONAWCĄ”, reprezentowaną przez ……….…………………….., łącznie zwani 

„STRONAMI”   
 

Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni do 

zawarcia niniejszej Umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w 

żadnym zakresie, a sposób reprezentacji osób występujących w imieniu reprezentowanych Stron 

umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym zaciąganie zobowiązań na rzecz 

reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda, która mogłaby 

mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej Umowie. 

 

Strony zawierają niniejszą umowę w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu 

postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) – 

zwana dalej „ustawą Pzp”, o następującej treści: 

 

§1 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) znane mu są warunki techniczne, topograficzne i lokalizacyjne prowadzenia prac będących 

przedmiotem zamówienia. 

2) posiada środki techniczne oraz bazę sprzętową niezbędne dla prawidłowego i terminowego 

wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

3) dysponuje odpowiednią liczbą osób niezbędnych dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

4) odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, zarówno w trakcie ich realizacji jak i 

w wyniku zaniechania prac lub niewłaściwego ich wykonania. 

5) posiada aktywny nr telefoniczny: ………………… do całodobowego kontaktu z Zamawiającym 

6) ma świadomość, że wykonanie przedmiotu umowy może wymagać pracy 24 godziny na dobę i 

godzi się na to, 

7) w okresie wykonywania przedmiotu umowy dzień przed prognozowanymi opadami 

atmosferycznymi, mrozami czy gołoledzią będzie w pełnej gotowości do działania 

8) na czas obowiązywania umowy wyraża zgodę na montaż w każdej jednostce sprzętowej 

wykorzystywanej do realizacji zadań zimowego utrzymania dróg urządzenia GPS, do określenia 

lokalizacji oraz pracy sprzętu. Urządzenie GPS będzie zamontowane w sposób uniemożliwiający 

ingerencję w urządzenie.  

9) zgadza się na montaż urządzenia rejestrującego odbędzie się w ciągu 7 dni od podpisania umowy w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Koszt dzierżawy urządzeń GPS będzie pokrywał 

Zamawiający, 

10) będzie odpowiadał za zamontowane urządzenie GPS, 

11) w przypadku awarii urządzenia GPS natychmiast powiadomi Zamawiającego o zaistniałym 

zdarzeniu, 

12) w przypadku wykonywania prac sprzętem z niesprawnym GPS prace te nie będą uznane, co jest 

jednoznaczne z nie wypłaceniem za ten zakres prac należności. 

 

§2 
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1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług zimowego utrzymania 

dróg gminnych i wewnętrznych, ulic, chodników i parkingów na terenie Gminy Rajcza tj. 

zadanie nr pn.: …………………… w okresie sezonu zimowego 2022/2023 zgodnie z ofertą 

stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) odśnieżanie na całej szerokości i długości dróg gminnych, ulic, parkingów, placów, chodników 

i ścieżek rowerowych; 

2) odśnieżanie na całej szerokości i długości dróg wewnętrznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do 

umowy 

3) usuwanie gołoledzi poprzez posypywanie materiałem uszorstniającym tj. piaskiem o średnicy 

cząstek do 1 mm (ostry piasek),
1
 w miejscach niebezpiecznych takich jak: 

a) rozwidlenia i skrzyżowania dróg, 

b) przejazdy kolejowe  

c) podjazdy, 

d) zjazdy,  

e) okolice szkół,  

f) wloty ulic,  

g) mosty.  

4) zapewnienie materiału uszorstniającego, o którym mowa powyżej we własnym zakresie, 

5) wykonywanie przedmiotu umowy ze średnią prędkością pojazdu do 20 km na godzinę 

6) bieżącą współpracę z sołtysem sołectwa Rajcza/Rycerka Dolna/Rycerka Górna/Sól/Sól 

Kiczora/Zwardoń
*  

będącym koordynatorem odśnieżania na terenie sołectwa Rajcza/Rycerka 

Dolna/Rycerka Górna/Sól/Sól Kiczora/Zwardoń
* 
gm. Rajcza 

3. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawcę obowiązują zasady wynikające z załącznika nr 

6 do SWZ, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

4. W razie ograniczenia zakresu usług świadczonych przez Wykonawcę w związku z warunkami 

atmosferycznymi lub poleceniem Zamawiającego Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne 

roszczenia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę na każdym etapie prac.  

6. Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o miejscu składowania piasku 

używanego do wykonywania przedmiotu umowy oraz przedłożyć Zamawiającemu kopie faktur 

zakupu tego materiałów. 

§3 

Termin realizacji niniejszej umowy ustala się na okres od: 1 listopada 2022 r. do 15 kwietnia 2023 r. 

z zastrzeżeniem, że w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych może on zostać 

wydłużony. 

§4 

1. Zamawiający wymaga, z zastrzeżeniem ust. 2, aby następujące czynności składające się na 

przedmiot umowy były wykonywane przez osoby zatrudnione wyłącznie na podstawie umowy 

o pracę:  

a) obsługa lekkiego sprzętu mechanicznego do odśnieżania tj. pług, piaskarka  

b) obsługa ciężkiego sprzętu mechanicznego do odśnieżania tj. pojazd z wirnikiem
2
  

2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie obowiązuje 

zastrzeżenie z ust. 1 pod warunkiem, że czynności wymienione w ust. 1 wykonywać będzie 

osobiście a przedmiotem umowy będzie wyłącznie jedna część zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga aby w przypadku gdy Wykonawca realizował będzie więcej aniżeli jedną 

część przedmiotu zamówienia (łącznie jest 10 zadań) czynności składające się na przedmiot umowy 

były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

                                                           
1
Środek niechemiczny zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. 

w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych 

oraz ulicach i placach.  
2
 Dotyczy realizacji zadań nr 4 i nr 10.  
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4. Na żądanie Zamawiającego, w terminie i miejscu wskazanym przez niego, Wykonawca jest 

zobowiązany przekazać Zamawiającemu listę osób (imiona i nazwiska), które będą wykonywać lub 

obecnie wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 oraz przedłożyć do wglądu kopie umów 

o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z osobami wykonującymi czynności, o 

których mowa w ust. 1. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tych osób 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

z osobami wykonującymi czynności określone w ust. 1 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w niniejszym 

ustępie. 

5. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 4, Zamawiający jest 

zobowiązany do naliczenia kary umownej w wysokości określonej w §12 ust. 2 pkt a i b umowy. 

 

§5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie obliczone według cen  

jednostkowych brutto na: 

1) usługi:  

a) 1 mth akcji czynnej pojazdu z pługiem (bez użycia materiału uszorstniającego) wynosi 

………………zł (słownie: ……………………00/100).  

b) 1 mth  akcji czynnej pojazdu z wirnikiem  (bez użycia materiału uszorstniającego 

wynosi  ……………… zł (słownie: ………………….. 00/100)
3
. 

c) 1 mth akcji czynnej pojazdu z piaskarki z pługiem (odśnieżanie z materiałem 

uszorstniającym ) wynosi …………… zł (słownie: …………………….00/100). 

d) 1 mth akcji czynnej piaskarki (bez użycia pługu)  wynosi
4
 …………… zł (słownie: 

…………………….00/100). 

2.  Ceny jednostkowe brutto wskazane w ust. 1 są cenami określonymi na podstawi oferty 

Wykonawcy i nie mogą ulec zmianie.  

 

§6 

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §5 będzie płatne w okresach miesięcznych na podstawie 

kompletnych faktur wystawionych przez Wykonawcę płatnych w terminie 14 dni od doręczenia ich 

Zamawiającemu przelewem na konto Wykonawcy nr ……………………… 

2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury o której mowa w ust. 1 będzie potwierdzenie 

przez Zamawiającego zakres robót i użytego sprzętu w okresie rozliczeniowym (1 miesiąc) oraz 

wpis w książce „Potwierdzenia wykonania zakresu robót” prowadzonej przez Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w odniesieniu do więcej aniżeli 

jednego sołectwa gm. Rajcza ma obowiązek załączyć do faktury VAT opis faktury 

z uwzględnieniem osobno wynagrodzenia za każde sołectwo.  

4. Wpisu w książce „Potwierdzenie wykonania zakresu robót” dokonuje w imieniu Zamawiającego 

wyznaczony pracownik Urzędu Gminy w Rajczy 

 

§7  

1. Przedstawicielem Zamawiającego na terenie sołectwa Rajcza/Rycerka Dolna/Rycerka 

Górna/Sól/Sól Kiczora/Zwardoń
* 

jest sołtys danego sołectwa pełniący funkcję koordynatora 

odśnieżania sołectwa z sołtysem sołectwa Rajcza/Rycerka Dolna/Rycerka Górna/Sól/Sól 

Kiczora/Zwardoń
* 
  

2. Wykonawca ma obowiązek każdorazowo przystąpić do wykonywania czynności będących 

przedmiotem umowy w ciągu nie więcej aniżeli 2 godzin od otrzymania w formie sms/telefonicznej 

polecenia od koordynatora odśnieżania. 

3. W razie opóźnienia w wykonaniu obowiązku określonego w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy 

ulega obniżeniu w następujący sposób: 

                                                           
3
 Dotyczy realizacji zadań nr 4 i nr 10 

4
 W cenę 1 motogodziny akcji czynnej piaskarki należy doliczyć cenę materiału uszorstniającego tj. piasku 

o średnicy cząstek do 1 mm (ostry piasek). 
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a)  opóźnienie do 2 godz. – obniżenie o 25% wynagrodzenia należnego za usługę wykonywaną 

sprzętem w danym dniu, 

b) opóźnienie powyżej 4 godz. – obniżenie o 35% wynagrodzenia należnego za usługę 

wykonywaną sprzętem w danym dniu, 

c) opóźnienie powyżej 5 godz. lub niepodstawienie sprzętu w ogóle, powoduje naliczenie kary w 

wysokości jak za 8 godzin pracy danej jednostki sprzętowej. 

4. Opóźnienie o którym mowa w ust. 2 liczone jest od godziny wysłania sms lub próby pierwszego 

połączenia na nr telefonu Wykonawcy wskazany w § 1 pkt 4) umowy wykonanego przez 

koordynatora odśnieżania. 

5. Niezależnie od obniżenia wynagrodzenia o którym mowa w ust. 3 Zamawiający ma prawo obciążyć 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia 

wykonywania umowy (tj. po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1). 

 

§8 

1. Wykonawca zobowiązany jest każdego dnia świadczenia usług będących przedmiotem umowy 

informować Zamawiającego o miejscu wykonywania usługi oraz użytym do tego sprzęcie. 

2. Pracownik urzędu dokonuje na piśmie potwierdzenia zakresu wykonywanych robót, które to 

potwierdzenie stanowi podstawę do wystawienia faktury. 

 

§9 

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek 

nienależytego wykonania prac objętych przedmiotem umowy lub na skutek zaniechania prac, 

pomimo jednoznacznego wezwania do ich podjęcia. 

2. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac objętych przedmiotem umowy, 

a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów oraz osób na terenie objętym 

umową. 

3. Wykonawca będzie obowiązany zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający 

będzie obowiązany ponieść na zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z niewykonania 

lub nienależytego wykonania zadań, o których mowa w §2 umowy. 

4. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia na własny koszt sprzętu i robót z tytułu szkód 

losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. 
5. Wykonawca musi posiadać polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną wynoszącą minimum 500.000,00 zł 

(dla wszystkich 10 zadań włącznie) lub dla każdego zadania oddzielnie tj.: następujące sumy 

gwarancyjne minimum dla: 

Zadania 1: 50.000,00 zł  

Zadania 2: 50.000,00 zł  

Zadania 3: 50.000,00 zł  

Zadania 4: 50.000,00 zł  

Zadania 5: 50.000,00 zł  

Zadania 6: 50.000,00 zł  

Zadania 7: 50.000,00 zł  

Zadania 8: 50.000,00 zł  

Zadania 9: 50.000,00 zł  

Zadania 10: 50.000,00 zł  

6. Przedłożenie polisy ubezpieczenia OC będzie wymagane przed rozpoczęciem podpisaniem 

umowy.  

7. Polisa ubezpieczenia OC, o której mowa w ust. 5 umowy stanowi załącznik nr 4 do umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że sprzęt, którym będzie wykonywał umowę  jest sprawny 

technicznie, posiada aktualne badanie techniczne i świadectwo o dopuszczeniu do ruch na 

drogach publicznych oraz jest przystosowany do posypywania powierzchni materiałem 

uszorstniającym oraz do odśnieżania powierzchni drogi. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednia ilością sprzętu zgodnie 

z zapisem SWZ, który umożliwi prawidłowe wykonywanie Usługi. 
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10. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiednią ilość środków 

uszorstniających na cały okres prowadzenia zimowego utrzymania dróg. 
 

 

§10 

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 2, wykona przy udziale niżej wymienionych podwykonawców 

następujące roboty:  …………………………….. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy oraz 

powierzenia części robót podwykonawcom, którzy nie są wskazani w ust. 1, pod warunkiem 

pisemnego uzasadnienia przez Wykonawcę takiej zmiany oraz zachowania procedury opisanej 

w poniższych regulacjach. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą dotyczącej wykonywania robót budowlanych objętych niniejszą umową lub ich 

części wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zamawiający może uzależnić swoją zgodę 

na powyższe od spełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę określonych 

wymogów, w szczególności w zakresie dysponowania odpowiednich sprzętem, bądź 

wykwalifikowanym personelem. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty 

budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach 

w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W takim wypadku Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy w zakresie wskazanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli zdolności 

techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa tego podwykonawcy nie 

potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tego podwykonawcy podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca 

w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę innym podwykonawcą 

lub podwykonawcami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia usługi będące przedmiotem 

niniejszej umowy zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

usługi z zakresu niniejszej umowy, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

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 lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. Dodatkowo, Strony zgodnie 

ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami: 

1) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą; 

2) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż pracownicy fizyczni skierowani przez 

podwykonawcę do wykonania czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia są 

zatrudnieni przez wykonawcę na podstawie stosunku pracy; 

3) umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż pracownicy 

fizyczni, którzy będą wykonywali w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą 
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i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 

zatrudnione na podstawie stosunku pracy, będą zatrudnieni przez podwykonawcę na podstawie 

stosunku pracy; 

4) umowy z podwykonawcami powinny zawierać zapis, zgodnie z którym podwykonawca będzie 

zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, 

dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co, do 

których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie 

stosunku pracy, w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d) 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 – w terminie 3 dni od daty otrzymania 

wezwania; 

5) umowy z podwykonawcami winny zawierać zapis, zgodnie z którym, w przypadku 

ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy 

Wykonawcą i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określonych 

w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby 

je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie stosunku pracy, podwykonawca zobowiązany 

będzie do nawiązania stosunku pracy z osobą, której dotyczy uchybienie w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy 

i Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na podstawie 

stosunku pracy, w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, oświadczenia podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

c)  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. 

7. Zamawiający w terminie 5 dni zgłasza Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 5 umowy, w 

przypadku gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7, 

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, o którym mowa w ust. 5 w terminie określonym w ust. 8 uważa się za 

akceptację projektu przez Zamawiającego.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 

dni od jej zawarcia.  

10. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne działania 

bądź zaniechania. 

11. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców. 

 

§11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
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a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić od momentu powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach, 

b) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy,  

c) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi 

zawierać uzasadnienie. 

3. Zamawiający może rozwiązać z Wykonawcą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

gdy: 

1) wskutek zaniedbania Wykonawcy powstaną na terenie objętym przedmiotem umowy zatory, 

które sparaliżują komunikację na 1 dobę. 

2) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z SWZ, 

3) Wykonawca dwukrotnie nie przystąpił do realizacji przedmiotu zamówienia pomimo 

otrzymania takiego zlecenie od koordynatora odśnieżania, 

4) Wykonawca narusza istotne postanowienia umowy a to § 2 ust 2 i 3, § 4 ust. 1, 3 i 4, § 7 ust. 2,  

5) Wykonawca utracił uprawnienia bądź sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonywanie 

umowy,  

4. Każda ze stron umowy może ją rozwiązać za dwutygodniowym wypowiedzeniem złożonym w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

 

§12 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w §4 

umowy w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek, 

b) za brak dostarczenia listy pracowników wraz z oświadczeniem w terminie  określonym w 

żądaniu Zamawiającego w wysokości 500,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek. 

c) za naruszenie obowiązku § 4 ust. 6, § 6 ust. 3, § 9 ust. 8, § 9 ust. 9, §10 ust. 2, § 10 ust. 5 umowy 

w wysokości 200,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

d) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

odpowiadającej 100 godzinom pracy środków transportowych, o których mowa w §5 ust. 1 

niniejszej umowy.  

2. Kary umowne nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy za niewykonanie bądź niewłaściwe 

wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający ma prawo potrącić należność naliczonej kary umownej z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

§13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

2. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzanie zmian za zgodą 

Zamawiającego. 

3. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez 

Wykonawcę. 

4. Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru roszczeniowego. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian, (o których mowa w ust. 2) postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 
a) zajdzie  konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej (wymagane 

załączniki), sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy; 

b) zajdzie  konieczność wprowadzenia zmian w wykazach dróg przeznaczonych do odśnieżania; 

c) zajdzie konieczność zwiększenia wyliczonych limitów,  

d) zajdzie konieczność uzasadnionej zmiany terminu  wykonania przedmiotu zamówienia,  
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e) działania siły wyższej, 

f) przekształcenia podmiotowego Wykonawcy, 

g) zmiany członków personelu kluczowego Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 

nieprzewidzianych okoliczności takich jak: śmierć osoby, rezygnacja / odejście z pracy lub 

innych uniemożliwiających należyte wykonywanie obowiązków zgodnie z umową lub 

obowiązującym prawem. W takim jednakże przypadku każda nowa osoba musi spełniać warunki 

określone przez Zamawiającego na etapie wyboru oferty w postępowaniu przetargowym, 

h) ustawowej zmiany stawki VAT,  

i) zmiany podwykonawcy  występującego po stronie Wykonawcy,(w przypadku podejrzenia, że 

kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej 

jakości wykonania usług lub dotrzymania terminów), 

j) zmiana danych osobowych lub adresowych Wykonawcy. 

6. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na 

warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) i ust. 2 ustawy Pzp.  

7. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy 

i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy 

przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi 

Wykonawca. 

8. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję 

powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie Zamawiający i przedstawiciel Wykonawcy. 

9. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej– aneksu 

podpisanego przez obie strony. 

 

§14 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy będzie Sąd rzeczowo 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§15 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§16 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

WYKONAWCA                     ZAMAWIAJĄCY  

 


