GMINA LUZINO
Załącznik nr 4 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO1

UMOWA Nr 27/…./22021
zawarta w dniu ……………. roku, w Luzinie

POMIĘDZY:
Gminą Luzino
Z SIEDZIBĄ:

84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11

NIP:

588-208-20-59

REPREZENTOWANĄ PRZEZ:
Wójta Gminy

Jarosława Wejer

zwaną w umowie:

ZAMAWIAJĄCYM

a
……………………………………………………………………………………………..
Z SIEDZIBĄ:

…………………………………

ZAREJESTROWANĄ* W

………………………………..

POD NUMEREM KRS*

………………….,

DZIAŁAJĄCĄ* na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej*
NIP: …………………………………PESEL
działalności gospodarczej osób fizycznych

…………………………….

(tylko

dla

*niepotrzebne skreślić
REPREZENTOWANYM PRZEZ:
1. ………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………
zwanym w umowie:

WYKONAWCĄ

o następującej treści:

1

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostosowania treści umowy do treści wybranej oferty

2

Numer części zamówienia przyjętego do realizacji
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, i w związku
z tym Zamawiający zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania usługę
kompleksowego zimowego oczyszczania dróg, chodników, ścieżek rowerowych oraz
parkingów i innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy
Luzino – odpowiednio do wybranej części zamówienia:
Część nr 1 zamówienia - Część północna terenu gminy Luzino.
Część północna, terenu gminy Luzino, obejmuje miejscowości: Zielnowo, Zelewo
Kochanowo i Kębłowo do drogi krajowej nr 6.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz wymagania jakościowe,
odnoszące się do, co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot
zamówienia, odpowiednio do części zamówienia, a także sposób i technika wykonania
prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr
2a do niniejszej umowy, pod nazwą: Szczegółowy opis zasad prowadzenia działań oraz
organizacji zimowego oczyszczania dróg, i innych miejsc wskazanych przez
Zamawiającego na terenie gminy Luzino – część północna.
Długości dróg, chodników, o których mowa w załączniku nr 2a do SWZ są ilościami
orientacyjnymi, przedstawionymi w celu przygotowania oferty. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do zmiany tych ilości, co nie może stanowić podstawy do odstąpienia przez
Wykonawcę od umowy i nie powoduje żadnych roszczeń Wykonawcy wobec
Zamawiającego. Zakres przedmiotu zamówienia może ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu, nie więcej niż o 15%.
Część nr 2 zamówienia - Część południowa terenu gminy Luzino.
Część południowa, terenu gminy Luzino, obejmuje miejscowości: Tępcz, Wyszecino,
Barłomino, Milwino, Sychowo, Dąbrówkę, Robakowo, Luzino i Kębłowo od strony
miejscowości Luzino do drogi krajowej nr 6.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz wymagania jakościowe,
odnoszące się do, co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot
zamówienia, odpowiednio do części zamówienia, a także sposób i technika wykonania
prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr
2b do niniejszej umowy, pod nazwą: Szczegółowy opis zasad prowadzenia działań oraz
organizacji zimowego oczyszczania dróg, chodników, ścieżek rowerowych oraz
parkingów i innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie gminy Luzino –
część południowa.
Długości dróg, chodników oraz powierzchnie parkingów, placów, o których mowa w
załączniku nr 2b do SWZ są ilościami orientacyjnymi, przedstawionymi w celu
przygotowania oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tych ilości, co nie
może stanowić podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od umowy i nie powoduje
żadnych roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. Zakres przedmiotu zamówienia
może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, nie więcej niż o 15%.
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2. Wykonawca, podejmujący się świadczenia przedmiotowych usług, przejmuje na siebie
obowiązek likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury
w szczególności polegający na:
1)

utrzymaniu przejezdności dróg, zmniejszeniu lub ograniczeniu zakłóceń ruchu
drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi, prowadzeniu akcji
zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych warunkach
atmosferycznych (np. opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie
śnieżne, niskie temperatury).

2)

mechanicznym odśnieżaniu z jednoczesnym posypaniem materiałem do
zwalczania śliskości zimowej lub tylko posypaniu (bez odśnieżania), lub
mechanicznym odśnieżaniu (bez posypywania) dróg na całej szerokości jezdni
wraz z poboczem oraz na skrzyżowaniach, zakrętach, wzniesieniach wskazanych
przez Zamawiającego; - w przypadku niemożności osiągnięcie szerokości
umożliwiającej bezpieczne wymijanie się pojazdów należy wykonywać miejscowe
poszerzenia pozwalające na wymijanie się pojazdów.

3)

mechanicznym odśnieżaniu wraz z jednoczesnym posypaniem materiałem do
zwalczania śliskości zimowej lub posypaniu (bez odśnieżania), lub mechanicznym
odśnieżaniu (bez posypywania) terenów innych niż wskazanych przez
Zamawiającego w ppkt. 2) niniejszego punktu np. zatok autobusowych,
chodników, parkingów, zatok parkingowych, placów, ścieżek rowerowych itp.

4)

usunięciu zwałowisk śnieżnych przy użyciu ładowarek.

5)

patrolowaniu dróg w celu monitorowania jakości ich odśnieżania, oczyszczania.

6)

wykonaniu innych prac i podejmowaniu działań organizacyjno-technicznych
niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w celu
zapewnienia przejezdności i przejścia oraz w celu ograniczenia zakłóceń płynności
ruchu drogowego, wywołanych opadami śniegu.
§2
TERMIN WYKONANIA I ZMIANA UMOWY

1.

Termin wykonania umowy: od dnia zawarcia umowy do 30.04.2022 r. (planowany
koniec sezonu zimowego) – dotyczy każdej części zamówienia, z zastrzeżeniem
postanowień zawartych w § 14 ust. 2 pkt. 4 niniejszej umowy.

2.

Zamawiający, w zależności od panujących warunków atmosferycznych, może
wprowadzić zmiany w terminach rozpoczęcia i zakończenia realizacji prac, jak również
okresowe jej zawieszenie.

3.

Przez zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się datę podpisania
protokołu końcowego odbioru umowy (odpowiednio do części zamówienia) przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
§3
WYNAGRODZENIE

1.

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie otrzymywał wynagrodzenie za
rzeczywisty wykonany zakres usługi, obliczony na podstawie cen jednostkowych
określonych w cenniku, stanowiącym załącznik nr 1 i zasadami określonymi w załączniku
nr 2a/2b do niniejszej umowy (odpowiednio do wybranej części zamówienia).
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Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy, zostało
określone na podstawie złożonej oferty i wynosi:

2.

brutto: ……….. zł (słownie: ………………………………. zł),
Wynagrodzenie uwzględnia podatek VAT wg stawki: ……%
W tym odpowiednio za3:
Część nr 1zamówienia - ………………brutto zł (słownie: ……………)
Część nr 2 zamówienia - ………………brutto zł (słownie: ……………)
4.

Wartość umowy określona w ust. 2 jest wartością maksymalną zamówienia, ceny
jednostkowe, określone w cenniku, są stałe i nie będą podlegać korektom w trakcie
realizacji umowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 14 ust. 2 pkt. 3 niniejszej
umowy.

5.

Zamawiający wypłaci Wykonawcy, w okresie trwania umowy, wynagrodzenie za
gotowość sprzętową, w kwocie ………… zł netto za dobę; - kwota ta zawarta jest w
wynagrodzeniu ogólnym, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

6.

Ceny jednostkowe podane w cenniku uwzględniają zysk Wykonawcy i wszystkie
wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT oraz wszystkie koszty
towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę, a także obejmują wszystkie
czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu umowy.

7.

Długości (kilometrów/metrów bieżących) dróg, chodników oraz powierzchnie parkingów,
placów, o których mowa w załączniku 2a/2b (odpowiednio do wybranej części
zamówienia) są ilościami orientacyjnymi, przedstawionymi w celu przygotowania oferty
przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tych ilości i zakresu,
co nie może stanowić podstawy do odstąpienia przez Wykonawcę od umowy i nie
powoduje żadnych roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego. Zakres przedmiotu
umowy może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, nie więcej niż o 15%.

8.

Rzeczywista ilość i zakres prac zależeć będą od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

9.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani finansowej za ograniczenie ilości
pracy sprzętu oraz zużytej mieszanki, o której mowa w załączniku 2a/2b (odpowiednio do
wybranej części zamówienia).

10. Wykonawca nie może zaciągnąć w imieniu Zamawiającego żadnych zobowiązań
mogących narazić Zamawiającego na straty materialne i finansowe. Dotyczy to w
szczególności decyzji związanych ze sposobem realizacji umowy.
§4
WARUNKI ZAPŁATY WYNAGRODZENIA

1.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym
świadczone były usługi, zgodnie z faktycznie wykonanym zakresem prac.

2.

Podstawą do rozliczenia i wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie zbiorcze
zestawienie wykonanych usług (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej
umowy), sporządzone na podstawie dobowych raportów (wzór dokumentu stanowi
załącznik nr 3 do niniejszej umowy), sporządzone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez przedstawiciela Zamawiającego.

3

Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany do wybranej oferty
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3.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 płatne będzie po zakończeniu i odebraniu
usługi, w rozliczeniu cyklicznym – miesięcznym, w oparciu o dokumenty, o których
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4.

W przypadku, gdy w realizacji odebranej usługi bierze udział podwykonawca, to do
wystawionej przez Wykonawcę faktury należy załączyć kopię faktury podwykonawcy
wraz z dowodem płatności potwierdzającym zapłatę wymagalnego wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz termin tej zapłaty, z
zastrzeżeniem postanowień § 15 umowy.

5.

Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy przysługujące za realizację umowy
obliczane będzie na podstawie cen jednostkowych netto, określonych w cenniku,
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, oraz rzeczywistego zakresu wykonanych prac w
okresie rozliczeniowym.

6.

Faktura za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona będzie na Zamawiającego.

7.

Zapłata następować będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie
z zasadami określonymi w art. 108a i następnych ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

8.

Faktura, wystawiona po wykonaniu usługi, płatna będzie przelewem, w terminie do 30
dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami, o
których mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu, z rachunku bankowego Zamawiającego
na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze.

9.

W przypadku błędnego wystawienia faktury, przez Wykonawcę, lub braku wymaganych
do niej dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu, termin płatności
liczony jest od daty wpływu faktury korygującej lub jej dostarczenia do Zamawiającego,
z kompletną dokumentacją.

10.

W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej
umowy, zapłata za fakturę, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie
pomniejszona o wysokość kar umownych, ustaloną w oparciu o zapisy umieszczone w §
11 umowy.

11.

W przypadku, gdy w realizacji umowy uczestniczy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, to Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wymagalnego
wynagrodzenia, a ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku
do podwykonawców i dalszych podwykonawców, obciążają Wykonawcę.

12.

Za datę płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

13.

Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią
wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

14.

Zamawiający rozpatrzy wniosek o zgodę na przelew wierzytelności, który będzie
dotyczył tylko i wyłącznie wierzytelności wymagalnych, bezspornych, wolnych od
obciążeń i wad prawnych, po uwzględnieniu ewentualnych kar umownych, roszczeń
podwykonawców i innych zdarzeń mających wpływ na wysokość przelewanej kwoty.

15.

Zamawiający dopuszcza złożenie faktury VAT w formie:
1) papierowej, lub
2) ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
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publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).
16.

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu)
winna składać się z danych wymaganych przepisami ustawy o podatku od towarów i
usług oraz min. danych zawierających:
1) informacje dotyczące odbiorcy płatności,
2) wskazanie umowy zamówienia publicznego.
§5
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody
osobowe i rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, obejmujące zakresem przedmiot niniejszej umowy (odpowiedzialność
deliktowa).
2. Wykonawca ma obowiązek utrzymania przedmiotowego ubezpieczenia przez okres
realizacji przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca winien okazać wymaganą polisę na
każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 3 dni licząc od dnia wystosowania żądania,
pod rygorem naliczenia kary umownej określonej w § 11 ust. 2 pkt 6 umowy.
3. W przypadku, gdy celem dochowania obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca
zawrze nową polisę ubezpieczeniową, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego przedstawienia przedmiotowego dokumentu
Zamawiającemu, pod rygorem naliczenia kary umownej określonej w § 11 ust. 2 pkt 7
umowy.
§6
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Celem pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w
wysokości 5 % (pięć procent) wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie całego
przedmiotu umowy (§ 3 ust. 2 umowy), co stanowi kwotę: ………………. zł (słownie:
……………………… zł) (dotyczy odpowiednio każdej części zamówienia oddzielnie).

2.

Zabezpieczenie należytego
.........................................

3.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli
dotyczy).

4.

Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia
należytego wykonania umowy winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania
umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez
jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Dokument ten winien spełniać
jednocześnie inne wymagania wskazane w SWZ dla dokumentu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

4

wykonania

umowy

wniesione

zostaje

w

formie4:

Forma zabezpieczenia musi być zgodna z zapisami SWZ
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5.

Koszty wniesienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

6.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione
w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na
jedną lub kilka z dopuszczonych form jak niżej:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.

8.

Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.

9.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy w formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

10. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokości.
11. Zamawiający, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, może zaspokoić swoje
roszczenia wynikające z umowy i przepisów prawa, w związku z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy, a w szczególności z tytułu kar umownych lub
usunięcia szkód i pokrycia strat powstałych z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
12. W przypadku przedłużenia terminu realizacji zamówienia, zgodnie z zapisami umowy,
zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być odpowiednio przedłużone, pod
rygorem wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych.
13. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, najpóźniej na 30
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w
pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
14. Wypłata, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, następuje nie później niż w
ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
15. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
100 % wartości wniesionego zabezpieczenia, w terminie 30 dni, od dnia wykonania
całości umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie jej wykonane.
§7
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podejmowania decyzji, co do zakresu prac w
zależności od warunków atmosferycznych.
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2. Zamawiający ma prawo do bezpośredniego nadzoru i zapoznania się z realizacją usług
i zgłaszania zastrzeżeń.
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie zlikwidował lub
nienależycie zlikwidował utrudnienia i zakłócenia ruchu drogowego, wywoływanego
zjawiskami atmosferycznymi, w sposób niezgodny z ustalonymi standardami,
określonymi w załączniku nr 2a/2b (odpowiednio do wybranej części zamówienia) do
niniejszej umowy, Zamawiający może:
1) nakazać Wykonawcy powtórzenie działań na koszt Wykonawcy
2) zlecić działania innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i dodatkowo
obciążyć Wykonawcę karami umownymi, określonymi w § 11 ust. 2 pkt. 3
niniejszej umowy.
4. Zamawiający zapewnienia środki finansowe niezbędne do prawidłowego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy.
5. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty należnego wynagrodzenia
Wykonawcy, za rzeczywiście wykonany przedmiotu umowy.
§8
ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
1.

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługi prawidłowo i terminowo w pełnym
zakresie, określonym umową, a także wykonywać wszystkie inne czynności
niewymienione w umowie, lecz niezbędne dla jej właściwej realizacji.

2.

Wykonawca oświadcza, że „czas reakcji” na zimowe oczyszczanie, maksymalnie
wynosić będzie do ……5 godzin – jest to czas liczony: od czasu telefonicznego
zgłoszenia, przez Zamawiającego, uzasadnionej potrzeby związanej z realizacją
przedmiotu umowy, rozumianej jako sytuacji pilnej, awaryjnej, której zaistnienie było
niemożliwe do przewidzenia, do chwili przybycia sprzętu/ludzi Wykonawcy na miejsce
wskazane przez Zamawiającego.

3.

Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał
techniczny, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania niniejszej umowy oraz, że przyjmuje do wykonania przedmiot
niniejszej umowy bez zastrzeżeń.

4.

Wykonawca oświadcza, że czynności wykonywane w ramach niniejszej umowy będą
prowadzone przez pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia i doświadczenie
zawodowe.

5.

Wykonawca oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy należy do zawodowego
charakteru prowadzonej przez niego działalności.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z należytą starannością, rozumianą
jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego
zamówienia, w oparciu o aktualne unormowania prawne, zgodnie z obowiązującymi
standardami, zasadami oraz etyką zawodową.

7.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za
wszystkie szkody powstałe w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania

5

Zamawiający uzupełni treść po wyborze oferty Wykonawcy
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umowy na terenie realizowania usług w miejscu ich wykonania, a w przypadku ich
wystąpienia zobowiązany będzie do naprawienia szkód i ich ewentualnych skutków, na
swój koszt. Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy albo
odszkodowanie za szkody wynikłe z czynu niedozwolonego, popełnionego na terenie
wykonania usług, przysługuje Zamawiającemu od Wykonawcy, jeżeli niewykonanie lub
nienależyte wykonanie umowy albo czyn niedozwolony będzie następstwem okoliczności,
nie tylko zawinionych przez Wykonawcę i jego ewentualnych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka – przypadku, a odpowiedzialność Wykonawcy jest
wyłączona, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy albo czyn
niedozwolony będzie następstwem siły wyższej lub wyłącznego działania samego
Zamawiającego.
8.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą
dóbr fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji
wykonywania umowy.

9.

Wykonawca, w ramach czynności określonych w § 1 umowy, zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów bhp i p.poż, a także zobowiązany jest do dbałości o środowisko
naturalne, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska.

10. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób
trzecich za usługi wykonane przez podwykonawców - jeżeli dotyczy.
11. Na podstawie art. 208 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020
r. poz. 1320 z późn. zm.) Wykonawca winien wyznaczyć koordynatora ds.
bezpieczeństwa i higieny pracy, przy czym zakres jego praw i obowiązków stanowi
załącznik 4 do umowy (jeżeli dotyczy).
§9
NADZÓR
1. Celem prawidłowej realizacji niniejszej umowy strony ustanawiają następujące osoby do
kontaktów:
1) ze strony Zamawiającego wyznaczony jest Tadeusz Klein – kierownik Ref.
Gospodarki Komunalnej – osoba nadzorująca akcję „zima” lub zastępująca go
osoba.
2) ze
strony
Wykonawcy
……………………………

wyznaczony

jest

……………..

-

2. Zmiana osoby uprawnionej do kontaktów nie wymaga formy aneksu do umowy i może
być dokonana w każdym czasie, na podstawie pisemnego zgłoszenia każdej ze stron.
§ 10
KLAUZULE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA UMOWĘ O PRACĘ
1.

Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące czynności, w realizowaniu umowy,
obejmujące swoim zakresem:
1)

obsługę wszelkiego sprzętu typu: ładowarki, pługopiaskarki, ciągniki z osprzętem
itp.,

2)

kierowanie pojazdami samochodowym,

będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę Wykonawcy na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu
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pracy, chyba że czynności te wykona samodzielnie przedsiębiorca prowadzący
działalność gospodarczą, który sam świadczy pracę na zasadzie „samo zatrudnienia”.
2.

W sytuacji świadczenia pracy, przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub
podwykonawcę Wykonawcy, na podstawie umowy o pracę, czynności wymienione przez
Zamawiającego w ust. 1 niniejszego paragrafu, winne mieć w umowie o pracę określone
między innymi: miejsce i czas pracy, regularność wykonywanych zadań,
podporządkowanie przełożonym, prawo do urlopu i obowiązek osobistego świadczenia
pracy. Zamawiający nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub mają być zatrudnione
osoby wykonujące czynności, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

3.

Wykonawca, na 3 dni przed rozpoczęciem prac, jest zobowiązany do złożenia wykazu
osób, które będą wykonywać czynności określone w ust. 1 niniejszego paragrafu, wraz z
oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający, nie przekaże
terenu do realizacji umowy, do momentu otrzymania wymaganego wykazu osób, o
którym mowa w zdaniu poprzednim. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji
przedmiotu umowy będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy.

4.

Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu,
będzie również zobligowany, przedstawić Zamawiającemu do wglądu, zanonimizowaną
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r., w sprawie ochrony osób fizycznych w 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 z 2016 r. Nr 119, str. 1; z
2018 r. Nr 127 poz. 2), dalej „RODO”, kopię druku RCA, w stosunku do każdej z osób
wymienionych w wykazie, o którym mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu.

5.

W przypadku zmiany osób, wymienionych w dostarczonym Zamawiającemu wykazie
osób, a także wprowadzenia nowych osób, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia
Zamawiającemu zaktualizowanego wykazu osób, w terminie do 3 dni od zmiany lub
wprowadzenia nowych osób. Zmiana wykazu osób, o którym mowa w zdaniu
poprzednim nie wymaga aneksu do umowy.

6.

Zmiana lub wprowadzenie nowych osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
będzie możliwa po uzyskaniu zgody przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca
będzie zobowiązany zaproponować osobę o kwalifikacjach nie gorszych niż kwalifikacje
osoby pierwotnie przedstawionej w przedmiotowym wykazie. Zamawiający wyrazi zgodę
na zmianę osoby, gdy Wykonawca wykaże, że nie ma wpływu na zmianę sytuacji
kadrowej.

7.

Niezłożenie przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, żądanego
wykazu osób przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, traktowane
będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.

8.

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia, na
podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1,
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary
umownej, w wysokości określonej w § 11 ust. 2 pkt. 12 umowy.

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone wg SWZ nr 27.2021
Strona 10

GMINA LUZINO
9.

Zamawiający ma prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania prac w celu
zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące czynności określone w ust. 1, są osobami
wskazanymi w wykazie osób, który Wykonawca przedstawił.

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
§ 11
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy będzie kara umowna.
2. Kary umowne, które Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, będą naliczane w
następujących wypadkach oraz wysokościach:
1)

w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca albo przez Wykonawcę z przyczyn, za
które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, w wysokości 10 % ogólnego
wynagrodzenia netto, za wszystkie części zamówienia, o którym mowa w § 3 ust.
2,

2)

w przypadku opóźnienia w „czasie reakcji”, w wysokości 500,00 zł netto za każde
rozpoczęte 0,5 godziny opóźnienia, liczone od oferowanego przez Wykonawcę
czasu reakcji, o którym mowa w § 8 ust. 2, jako czas przybycia na wskazane
miejsce, do czasu faktycznego pojawienia się ludzi ze sprzętem, z zachowaniem
prawa do naliczenia kary umownej wynikającej z pkt. 1 niniejszego ustępu,

3)

w przypadku, gdy, pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony
Zamawiającego, Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje nienależycie
zobowiązania umowne - w wysokości 1 % wynagrodzenia netto, odpowiednio za
część zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, z zachowaniem
prawa do naliczenia kary umownej wynikającej z ust. 2 pkt. 1 niniejszego
paragrafu,

4)

w przypadku, gdy, pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony
Zamawiającego, Wykonawca nie dostarczy raportów dobowych, o których mowa
w pkt 3.1 ppkt. 8 odpowiednio załącznik nr 2a/2b do umowy – w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto, odpowiednio do części zamówienia, o którym mowa w § 3
ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień nie dostarczenia raportu,

5)

w sytuacji nie przedłużenia przez Wykonawcę czasu obowiązywania
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku, o którym mowa w §
6 ust. 12 umowy, w wysokości 1 % ogólnego wynagrodzenia netto, za wszystkie
części zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy,

6)

za brak ubezpieczenia opisanego w § 6 umowy w wysokości 0,1 % ogólnego
wynagrodzenia netto, za wszystkie części zamówienia, o którym mowa w § 3 ust.
2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień braku ubezpieczenia,

7)

za nie przedstawienie Zamawiającemu dowodu przedłużenia ubezpieczenia
zgodnie z obowiązkiem określonym w § 6 ust. 3 umowy, w wysokości 0,1 %
ogólnego wynagrodzenia netto, za wszystkie części zamówienia, o którym mowa
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w § 3 ust. 2 umowy, za każdy rozpoczęty dzień braku przedstawienia
ubezpieczenia,
8)

w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 %
wynagrodzenia netto, za całość umowy z danym podwykonawcą lub dalszym
podwykonawcą, za każdy dzień opóźnienia (odpowiednio za każdego
podwykonawcę),

9)

w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
netto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, odpowiednio do części zamówienia,
za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę
(odpowiednio za każdego podwykonawcę),

10)

w przypadku nieprzedłożenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
netto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy, odpowiednio do części zamówienia,
za każdą nie przedłożoną za zgodność z oryginałem kopię umowy, lub kopię jej
zmiany (odpowiednio za każdego podwykonawcę),

11)

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zapłaty, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2
umowy, odpowiednio do części zamówienia, za każdorazowy brak zmiany
(odpowiednio za każdego podwykonawcę),

12)

za nie zrealizowanie każdorazowo obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 1
umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdego pracownika.

3. Łączna wartość kar umownych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,
nałożonych na Wykonawcę, nie może przekroczyć 20 % całości wynagrodzenia netto, z
zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
4. Kary umowne z tytułu nieterminowości oraz kary umowne związane z odstąpieniem od
umowy spowodowanej nieterminowością Wykonawcy nie podlegają kumulacji.
5. Za rażące naruszenie podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających z umowy,
w szczególności naruszenie zasad ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad
bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia oraz utrzymania porządku na terenie
wykonywanej usługi, w wysokości 5.000,00 PLN za każde stwierdzone, udokumentowane
pisemnie naruszenie.
6. Dochodzenie kar umownych z tytułu zwłoki, ustalone za każdy dzień zwłoki, staje się
wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki, w tym dniu,
2) za każdy następny dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
7. Kary, o których mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zapłaci na wskazany przez
Zamawiającego rachunek bankowy, przelewem, w terminie do 7 dni kalendarzowych,
licząc od dnia doręczenia żądania zapłaty kary umownej (w formie noty księgowej).
8. W każdym przypadku zastrzeżenia w umowie kary umownej, Zamawiającemu
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej
kary, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, jeżeli kara ta nie pokryje w całości
poniesionej szkody, jak również, gdy szkoda powstanie z innego tytułu.
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9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności określonej w umowie tylko wtedy, jeżeli
niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków Wykonawcy jest spowodowane
wyłączną winą Zamawiającego lub działaniem siły wyższej.
10. Wyłączna wina Zamawiającego nie występuje w sytuacji, gdy Zamawiający nie mógł się
wywiązać z obowiązków wynikających z umowy, z uwzględnieniem niżej wymienionych
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy:
1) nierozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w terminie,
2) niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie,
3) realizowania przedmiotu umowy niezgodnie z umową lub przepisami prawa,
4) zaprzestania realizacji przedmiotu umowy.
11. Ustanie obowiązywania umowy, niezależnie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego prawa
dochodzenia kar umownych i odszkodowań w umowie przewidzianych.
12. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania prac,
stanowiących przedmiot niniejszej umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań
umownych.
13. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z kwoty stanowiącej wymagalne,
pozostające w dyspozycji Zamawiającego, wynagrodzenie Wykonawcy lub z
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
14. Zapisy niniejszego paragrafu obowiązują strony także po ustaniu lub rozwiązaniu umowy.
§ 12
ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z
okoliczności, o których mowa w art. 456-461 ustawy Pzp. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
2. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje prawo
odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w następujących sytuacjach:
1)

Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od
umowy, lub jej części w razie:
a)

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
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu
publicznemu; Zamawiający może w tym przypadku odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

b)

gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób sprzeczny
z postanowieniami umowy, dokumentacją techniczną lub wskazaniami
Zamawiającego,

c)

likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

d)

zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację
przedmiotu umowy lub zaspokojenie roszczeń Zamawiającego,

Postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego prowadzone wg SWZ nr 27.2021
Strona 13

GMINA LUZINO

2)

e)

nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę w pełnym zakresie objętym
umową, w terminie wyznaczonym w umowie, bez uzasadnionych przyczyn
lub ich niekontynuowania, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego
na piśmie,

f)

w przypadku trwającej, co najmniej 2 dni zwłoki Wykonawcy w realizacji
przedmiotu umowy, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do
wykonania umowy, w dodatkowym, co najmniej 2-dniowym terminie.

Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od
umowy, lub jej części w razie:
a)

niewywiązania się Zamawiającego z obowiązku zapłaty faktur, za okres
powyżej 2 miesięcy; po okresie wskazanym w zdaniu poprzedzającym,
Wykonawca, przed odstąpieniem, zobowiązany będzie do wezwania
Zamawiającego do zapłaty, wyznaczając konkretny termin,

b)

zawiadomienia Wykonawcy, że Zamawiający - wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności - nie będzie mógł spełnić swoich
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, Wykonawcę i
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia
Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji prac, wg stanu na dzień odstąpienia lub wypowiedzenia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace, w zakresie obustronnie uzgodnionym,
na koszt strony, która jest odpowiedzialna za odstąpienie od umowy lub jej
wypowiedzenie,
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez
niego do realizacji innych prac, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy
lub wypowiedzenie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych,
4) w razie odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający jest obowiązany do dokonania odbioru
prac przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za prace wykonane, wg stanu na
dzień odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia, bez zwrotu za nakłady
poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy.
4. Poza okolicznościami określonymi w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający lub
Wykonawca może odstąpić od realizacji umowy, wypowiedzieć ją lub rozwiązać, jeżeli
druga strona narusza postanowienia umowy, powodując utratę istotnych korzyści
wynikających dla niej z umowy.
5. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
6. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, wymaga uprzedniego wezwania
strony naruszającej do usunięcia uchybień i wyznaczenia na to, co najmniej 2-dniowego
terminu.
7. Odstąpienie oraz wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie.
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§ 13
SIŁA WYŻSZA
1.

Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań
umownych, spowodowane zaistnieniem siły wyższej.

2.

Przez siłę wyższą strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne, o nadzwyczajnym charakterze,
niezależne od stron, niemożliwe lub nadzwyczaj trudne do przewidzenia, którego
skutkom nie dało się zapobiec lub byłoby to nadmiernie utrudnione np.: epidemie, klęski
żywiołowe, wojny, strajki generalne, zamieszki, zamknięcie granic uniemożliwiające
wykonanie umowy w całości lub w części.

3.

Powołanie się przez stronę na skutek siły wyższej, terminy określone w niniejszej umowie
zostaną przedłużone o czas jej trwania, pod warunkiem dostarczenia w terminie 3 dni od
dnia zaistnienia siły wyższej, przez stronę dotkniętą wystąpienie siły wyższej, dokumentu
potwierdzającego zaistnienie siły wyższej wystawionego przez właściwy organ
administracji publicznej oraz wskazania wpływu zdarzenia na wykonanie umowy.

4.

Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej
zobowiązana jest poinformować drugą stronę na piśmie, w ciągu 2 dni od jej wystąpienia
lub ustania.

5.

Zaistnienie siły wyższej powinno być przez stronę udokumentowane.
§ 14
ZMIANA UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod
rygorem nieważności, z uwzględnieniem postanowień § 16 ust. 6 umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmiany treści umowy, w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w zakresie:
1) zmiany składu osobowego (np. osób wyznaczonych do kontaktów), lub dodanie
nowych osób, które może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego, o ile
Wykonawca zapewni osoby o kwalifikacjach nie niższych niż przedstawione w
ofercie,
2) zmiany danych Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, danych teleadresowych,
nazwy (bez zmiany samego Wykonawcy),
3) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) wysokości podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2020 r. 1342 ze zm.),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę; - w przypadku, o którym mowa w lit. a-d, Wykonawca,
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w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych
zmian, zobowiązany jest przedstawić, w formie pisemnej, wniosek
uzasadniający zwiększenie wynagrodzenia,
4) zmiany terminu końcowego, w przypadku skrócenia terminu, o którym mowa w §
2 ust. 1, w związku z wykorzystaniem środków finansowych, o których mowa w
§ 3 ust. 2 niniejszej umowy,
5) zmiany w terminach rozpoczęcia i zakończenia realizacji umowy, jak również
okresowe jej zawieszanie, w zależności od panujących warunków
atmosferycznych,
6) zakresu przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że zmiana ta będzie na korzyść
Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności,
7) zmiany kategorii drogi wynikającej z:
a)

włączenia do stałego utrzymania
profilowaniem interwencyjnym,

dróg

b)

zmiany organizacji ruchu,

c)

budowy lub przebudowy dróg,

d)

potrzeby zmiany standardu utrzymania dróg,

e)

potrzeb komunikacji,

objętych

równaniem

i

8) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze
zmian w obowiązujących przepisach prawa,
9) zamiany lub wprowadzenia nowych podwykonawców, pod warunkiem uzyskania
zgody Zamawiającego, na zasadach określonych w umowie,
10) zmiany formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z ustawą Pzp,
pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wartości,
11) wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można było usunąć w inny sposób, a zmiana taka będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji.
3. W przypadku zmian w umowie, niedoprecyzowanych w niniejszym paragrafie, mają
zastosowanie odpowiednie postanowienia art. 454 oraz art. 455 ustawy Pzp.
§ 15
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca nie ma prawa podzlecenia wykonania całości przedmiotu zamówienia.
2. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, poda
nazwy, albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonywanie przedmiotu umowy. Wykonawca
powiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także przekaże informacje na temat nowych
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót
budowlanych.
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3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda
Zamawiającego. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą
jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Umowy, o których mowa w
niniejszym paragrafie, powinny być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
4. Jeżeli Zamawiający, w terminie do 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę kopii
umowy, poświadczonej „za zgodność z oryginałem” z podwykonawcą lub jej projektu,
wraz z zakresem usługi przewidzianej do wykonania przez niego, nie zgłosi na piśmie
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
5. Zamawiający ma prawo zgłosić zastrzeżenia do zawartej już umowy z konkretnym
podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą, nie wyrażając zgody na jego wybór.
Wykonawca w tym przypadku zobowiązany będzie do zawarcia umowy na daną usługę z
innym podwykonawcą.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jeżeli ten realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami umowy
i przepisami obowiązującego prawa.
7. Za działania i zaniechania podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników,
Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym, jak za własne działania i zaniechania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu objętego przedmiotem
umowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje
zachowanie lub jakość wykonanej pracy, dali powód do uzasadnionych skarg.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały
wyłącznie Wykonawcę.
9. Zapłata należności podwykonawcy nastąpi zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 11 umowy.
§ 16
PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE I SPORY
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych, ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2.

Niewykonalność jednego lub większej liczby postanowień umowy, nie ma wpływu na
wykonalność pozostałych postanowień. W przypadku uznania jakiegokolwiek
postanowienia umowy za niewykonalne, z dowolnej przyczyny, postanowienie takie
zostanie zastąpione wykonalnym postanowieniem, które w największym, możliwym
stopniu, odda pierwotne intencje stron i uwzględni ich interesy gospodarcze (klauzula
salwatoryjna).

3.

Spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane będą polubownie lub,
gdy do porozumienia nie dojdzie w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia sporu drugiej
stronie, przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4.

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron
umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć wniosek o
przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego
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przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby
prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.
5.

W przypadku zmiany uregulowań prawnych rzutujących na realizację niniejszej umowy,
po uprzednich negocjacjach, sporządzony zostanie odpowiedni aneks, uwzględniający
skutki wynikające z tej zmiany.

6.

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, za
wyjątkiem zmiany danych osób wskazanych w § 9 i § 10 ust. 5 niniejszej umowy.

7.

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji technicznych,
technologicznych, organizacyjnych, handlowych i innych udostępnionych wzajemnie, w
związku z wykonywaniem niniejszej umowy, i do niewykorzystania ich w jakimkolwiek
innym celu niż określony w niniejszej umowie, a także do zachowania w tajemnicy tych
informacji, których ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez strony w
innym celu niż przedmiot umowy, mogłoby narazić interesy stron w czasie
obowiązywania lub po rozwiązaniu niniejszej umowy lub odstąpieniu od niej.
§ 17
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą stronę o zmianie nazwy
lub adresu. W przypadku braku takiego powiadomienia wszelką korespondencję wysłaną
do strony określonej w niniejszej umowie, na adres wskazany w umowie, uważa się za
skutecznie doręczoną, z datą pierwszego awiza.
2. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowi:
1) załącznik nr 1 – cennik
2) załącznik nr 2 – szczegółowy opis zasad prowadzenia działań oraz organizacji
kompleksowego zimowego oczyszczania (…)
3) załącznik nr 3 – raport dobowy – wzór
4) załącznik nr 4 – zbiorcze zestawienie wykonanych usług – wzór
5) załącznik nr 5 – klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych
6) załącznik nr 6 – obowiązki koordynatora bhp
7) załącznik nr 7 – kopia potwierdzenia wniesienia zabezpieczenia

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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