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Istotne warunki umowy 

UMOWA NR:  SE.022.     .2019   

 
zawarta w dniu  .…………. w  Miechowie pomiędzy :  

Powiatem Miechowskim  ul. Racławicka 12,  32-200 Miechów NIP 6591545868  - Zarząd Dróg 

Powiatowych w Miechowie  ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów, zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez :  

mgr inż. Romana Suchonia         - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, 

a   

Firmą ………………………………..  zwaną dalej „Wykonawcą”  reprezentowaną przez: 

……………………………………… 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa o 

następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie : 

 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w  
sezonie zimowym 2019 – 2020  
z podziałem na zadania: 
Świadczenie usług sprzętowo-transportowych  przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych będzie odbywać 
się z zastosowaniem materiałów Zamawiającego (piasek, sól, mieszanki).  
 
USŁUGI  DYSPONOWANE PRZEZ OBWÓD DROGOWY W MIECHOWIE 
Zakres działania obejmuje sieć dróg powiatowych Powiatu miechowskiego objętych zimowym utrzymaniem, 
wg standardów zatwierdzonych w operacie Zimowego Utrzymania Dróg w sezonie 2019/2020. 
UWAGA! Sieć dróg objętych zimowym utrzymaniem może ulec zmianie w przypadku przejęcia lub 
przekazania drogi (odcinka drogi) w wyniku procedur administracyjnych przekazywania dróg 
pomiędzy Zarządcami bądź na skutek zawartych porozumień (umów) w sprawie zimowego 
utrzymania dróg lub oddania do użytkowania nowego odcinka drogi.    
Numeracja dróg i standardy zud mogą w trakcie trwania sezonu zimowego ulec zmianie. 
 
Zad.1  usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką, zestaw Nr1  -  1szt. 
  [piaskarka Schmidt  nr inw.743/726/b i pług nr inw. 582-3-538 -  własność ZDP, nośnik- samochód  3-
osiowy o napędzie 6x4, napędowe dwa mosty tylne - własność wykonawcy] 
      Przewidywany zakres: 10 800km 
 
Zad.2  usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką,  zestaw Nr2  -  1szt. 
  [piaskarka Schmidt nr inw.582-3/537 i pług nr inw. 582-3/534 - własność ZDP, nośnik- samochód  3-osiowy 
o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne - własność wykonawcy] 
      Przewidywany zakres: 10 800km 
 
Zad.3   usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką,  zestaw Nr3  -  1szt. 
  [piaskarka Schmidt  nr inw.582-3/531 i pług nr inw. 582-2/530 - własność ZDP, nośnik- samochód  3-osiowy 
o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne - własność wykonawcy] 
      Przewidywany zakres: 10 800km 
 
Zad.4   usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką, zestaw Nr4  -  1szt. 
  [piaskarka Schmidt  nr inw.582-3/504 i pług nr inw. 582-2/529 -  własność ZDP, nośnik- samochód  3-
osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne - własność wykonawcy] 
Przewidywany zakres: 10 800km 
 
Zad.5   usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką,  zestaw Nr5  -  1szt. 
  [piaskarka Schmidt  nr inw. 582-3/506 i pług nr inw. 582-3/539 -  własność ZDP, nośnik- samochód  3-
osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne - własność wykonawcy] 
      Przewidywany zakres: 10 800km 



 

 

 
Zad.6  usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg wykonywane koparko-ładowarką (załadunek 
materiałów) o poj. łyżki co najmniej 0,50m3 lub więcej (sprzęt wykonawcy) - 1szt 
   Przewidywany zakres: 300godz. 
 
Zad.7  transport materiałów do zimowego utrzymania dróg ze składowiska w Chrustach  
   k. Książa Wielkiego do Miechowa  
  Przewidywany zakres: 17km x 6500T= 110500Tkm 
 

 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych polega na zapewnieniu przejezdności oraz 

ograniczeniu zakłóceń płynności ruchu drogowego, wywołanych opadami śniegu, deszczu ze 

śniegiem, marznącej mżawki, śliskości zimowej jezdni, poprzez usuwanie śniegu, błota 

pośniegowego. Zapobieganie powstaniu i likwidowanie śliskości  zimowej (posypywanie 

piaskiem lub mieszanką piaskowo-solną).  
 

Przyjęte ilości świadczonych usług są ilościami przewidywanymi przez Zamawiającego i w 

zależności od panujących warunków atmosferycznych mogą ulec zmniejszeniu lub 

zwiększeniu. 

 

§ 2 

Okres obowiązywania warunków umowy ustala się: 

Zad. 1 - 6 – do 31.03.2020r. 

Zad. 7  – do 15.04.2020r. 

 

 

§ 3. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie: 

 

Zad.1-5   
Cena jednostkowa za interwencyjne ZUD (akcja czynna) o którym mowa w pkt.2- 

…………………………zł/km netto 

Przewidywana ilość kilometrów świadczonych usług w akcji czynnej dla 1 pługo-piaskarki 

wynosi 10 800 km. 

 

Cena jednostkowa za utrzymanie gotowości sprzętu i ludzi do świadczenia usług ZUD o którym 

mowa w pkt.2 – 1900 zł/miesiąc netto 

Przewidywana ilość miesięcy za utrzymanie gotowości sprzętu i ludzi do świadczenia usług 

ZUD, dla 1 pługo-piaskarki -  5 m-cy. 

Za początek, rozpoczęcie okresu świadczenia usług  (gotowości sprzętu i ludzi), przyjmuje 

się miesiąc w którym rozpoczęto akcję (wezwanie do akcji biernej lub czynnej przez 

dyżurnego ZUD) dla danej jednostki sprzętowej.  

 

Razem przewidywane wynagrodzenie za realizacje zad.1-5:………………………zł brutto 

słownie: ................................................................................................................................. , w 

tym ….…..% podatku VAT. 

 

 

Zad.6  
Cena jednostkowa za interwencyjne ZUD (akcja czynna) o którym mowa w pkt.2 - 

…………………………zł/godz. netto 

Przewidywana ilość godzin świadczonych usług w akcji czynnej dla 1 koparko-ładowarki 

wynosi 300 godz. 

 



 

 

Cena jednostkowa za utrzymanie gotowości sprzętu i ludzi do świadczenia usług ZUD o którym 

mowa w pkt.2 – 1900 zł/miesiąc netto 

Przewidywana ilość miesięcy za utrzymanie gotowości sprzętu i ludzi do świadczenia usług 

ZUD, dla 1 koparko-ładowarki -  5 m-cy. 

Za początek, rozpoczęcie okresu świadczenia usług  (gotowości sprzętu i ludzi), przyjmuje 

się miesiąc w którym rozpoczęto akcję (wezwanie do akcji biernej lub czynnej przez 

dyżurnego ZUD) dla danej jednostki sprzętowej.  

 

Razem przewidywane wynagrodzenie za realizacje zad.6:………………………zł brutto 

słownie: ................................................................................................................................. , w 

tym ….…..% podatku VAT. 

 

 

 

Zad.7 

 Cena jednostkowa za interwencyjne ZUD (akcja czynna) o którym mowa w pkt.2 - 

…………………………zł/Tkm netto 

Przewidywana ilość ton przewiezionego materiału na odległość 17 km wynosi 6500 ton. 

Razem przewidywane wynagrodzenie za realizacje zad.7:………………………zł brutto 

słownie: ................................................................................................................................. , w 

tym ….…..% podatku VAT. 

 

2. Interwencyjne utrzymanie dróg (akcja czynna) i utrzymanie gotowości do świadczenia usług 

(akcja bierna). 

  
Dla zad. 1-5 cena jednostkowa zł/km*  obejmuje koszty świadczenia usługi przy zimowym utrzymaniu 

dróg przez jedną pługo-piaskarkę na długości 1km (akcja czynna) i w tym zawiera: cenę nośnika sprzętu 

(stanowiącego własność lub znajdującego się w dyspozycji Wykonawcy), utrzymanie sprawności 

eksploatacyjnej do jazdy, a w przypadku sprzętu powierzonego przez ZDP (piaskarka, pług)  koszt  

oczyszczenia i umycia piaskarki, pługa, kraty  po zakończeniu świadczenia usług w sezonie zimowym. 

Wykonawca ponosi koszty utrzymania sprawności eksploatacyjnej, uzupełnienia płynów, drobnych 

napraw powierzonego sprzętu zgodnie z opisem w zał. Nr 8 SIWZ. 

Wykonawca ponosi koszt napraw powierzonego mu sprzętu, jeżeli awaria wynikła z nieodpowiedniej 

obsługi lub uszkodzenie powstało z winy wykonawcy (pracowników wykonawcy). 

Za szkody poniesione przez osoby trzecie w trakcie wykonywania zadania odpowiada Wykonawca robót, 

łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi. 

 

cena jednostkowa zł/miesiąc**  obejmuje koszty utrzymania w gotowości sprzętu i ludzi do świadczenia 

usług przy zimowym utrzymaniu dróg przez jedną pługo-piaskarkę w okresie obowiązywania warunków 

umowy. Wynagrodzenie płacone będzie za miesiąc kalendarzowy.  

Przyjmuje się, że cena ryczałtowa miesięczna za utrzymanie gotowości wynosi 1900zł/miesiąc netto. 

Za początek, rozpoczęcie okresu świadczenia usług  (gotowości sprzętu i ludzi), przyjmuje się 

miesiąc w którym rozpoczęto akcję (wezwanie do akcji biernej lub czynnej przez dyżurnego ZUD) 

dla danej jednostki sprzętowej.  

 

Dla zad. 6 cena jednostkowa zł/godz.* obejmuje  koszt 1 godz. rzeczywistej pracy  koparko-ładowarki 

(stanowiącej własność lub znajdującej się w dyspozycji Wykonawcy) przy zimowym utrzymaniu dróg, 

utrzymanie sprawności eksploatacyjnej sprzętu w okresie świadczenia usług. 

Przyjmuje się, że czas akcji czynnej  przy załadunku 1 piaskarki wynosi 10min. 

Za szkody poniesione przez osoby trzecie w trakcie wykonywania zadania odpowiada Wykonawca robót, 

łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi. 

 

cena jednostkowa zł/miesiąc**  obejmuje koszty utrzymania w gotowości sprzętu i ludzi do świadczenia 

usług przy zimowym utrzymaniu dróg przez jedną koparko-ładowarkę w okresie obowiązywania 



 

 

warunków umowy. Wynagrodzenie płacone będzie za dni kalendarzowe w których nie wystąpiła akcja 

czynna.  

Przyjmuje się, że cena ryczałtowa miesięczna za utrzymanie gotowości wynosi 1900zł/miesiąc netto. 

Za początek, rozpoczęcie okresu świadczenia usług  (gotowości sprzętu i ludzi), przyjmuje się 

miesiąc w którym rozpoczęto akcję (wezwanie do akcji biernej lub czynnej przez dyżurnego ZUD) 

dla danej jednostki sprzętowej.  

 

Dla zad. 7  cena jednostkowa zł/Tkm* obejmuje  koszty transportu samochodem i rozładunku 1tony 

materiału do zimowego utrzymania dróg na odległość 1km. Do obliczeń przyjmuje się przejechane 

kilometry z pełnym załadunkiem. Za szkody poniesione przez osoby trzecie w trakcie wykonywania 

zadania odpowiada Wykonawca robót, łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi. 

* akcja czynna 

** akcja bierna 

 

3. Czas reakcji, przystąpienie Wykonawcy do realizacji usługi od momentu wezwania przez 

Zamawiającego, wskazany w ofercie dla zad. 1-7  wynosi ……….. minut.  

 

4. Dla zad.1-5 Odbiór usługi następuje bezpośrednio po jej wykonaniu przez przedstawiciela 

zamawiającego na podstawie odczytu GPS przejechanych km i potwierdzeniu na dziennej 

karcie pracy piaskarko-ładowarki,  

Dla zad.6 Odbiór usługi następuje bezpośrednio po jej wykonaniu przez przedstawiciela 

zamawiającego na podstawie godzin pracy i potwierdzeniu na dziennej karcie pracy 

koparko-ładowarki, 

Dla zad.7 Odbiór usługi następuje bezpośrednio po jej wykonaniu przez przedstawiciela 

zamawiającego i potwierdzony na dziennej karcie pracy pojazdu 

5. Dla zad. 1-6 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy równa się sumie iloczynów 

cen jednostkowych usług w akcji czynnej i potwierdzonych przez Zamawiającego ilości 

kilometrów lub godzin wykonanej usługi oraz ceny za miesięczne utrzymanie gotowości. 

Dla zad. 7 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy równa się sumie iloczynów 

cen jednostkowych i ilości tonokilometrów wykonanych usług potwierdzonych przez 

Zamawiającego.  

 

§ 4. 

1. Usługi odbywają się wg. dyspozycji Zamawiającego. 

Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego podstawia jednostki sprzętowe 

niezwłocznie lecz nie później niż: 

a. sprzęt do odśnieżania i zwalczania śliskości (pługo-piaskarki) zad. nr 1-5 - ….. godz. 

b. sprzęt  załadunkowy, koparko-ładowarka  - zad.6  …….. godz. 

c. samochód samowyładowawczy do transportu mieszanki do zud – zad.7 …….. godz. 

2. Wykonawca podstawiający sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły, aż do 

odwołania. 

3. W zależności od panujących warunków atmosferycznych, zamawiający może odwołać usługi 

na czas nieokreślony. 

6. Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób niezagrażający bezpiecznemu użytkowaniu 

drogi i jest odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania 

zleconych zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody spowodowane na 

drogach powiatowych będących przedmiotem zamówienia oraz na osobach trzecich i mieniu 

osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem obowiązków przejętych umową. 

Sprzęt  który podstawia  Wykonawca musi mieć aktualne ubezpieczenie OC. 

7. Wykonawca zapewnia obsadę kierowców (zmianę)  zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Kodeksu Pracy dotyczącymi czasu pracy. 

 



 

 

Dla zad. 1-5 Wykonawca będzie świadczył wszystkie usługi sprzętem własnym lub 

znajdującym się w jego dyspozycji – nośnik i powierzonym przez Zamawiającego-pług i 

piaskarka. W przypadku poważnej awarii nośnika Wykonawca ma obowiązek podstawienia 

zastępczego nośnika na czas awarii, spełniającego wymogi SIWZ, w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. W takim przypadku koszt przełożenia piaskarki, GPS, pługa wraz z 

czołownicą ponosi Wykonawca.  

Czas podstawienia zastępczego nośnika wraz z osprzętem wynosi 2 dni robocze, od dnia 

zgłoszenia Zamawiającemu awarii. 

 

Dla zad. 6 Wykonawca będzie świadczył wszystkie usługi sprzętem- koparko-ładowarką 

własną lub znajdującą się w jego dyspozycji. W przypadku poważnej awarii koparko-

ładowarki Wykonawca ma obowiązek podstawienia zastępczego sprzętu na czas awarii, 

spełniającego wymogi SIWZ, w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Czas podstawienia zastępczej koparko-ładowarki wynosi 2 dni robocze, od dnia 

zgłoszenia Zamawiającemu awarii. 

 

Dla zad. 7 Wykonawca będzie świadczył wszystkie usługi samochodem 

samowyładowawczym własnym lub znajdującym się w jego dyspozycji. W przypadku 

poważnej awarii samochodu Wykonawca ma obowiązek podstawienia zastępczego pojazdu 

na czas awarii, spełniającego wymogi SIWZ, w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Czas podstawienia zastępczego samochodu wynosi 2 dni robocze, od dnia zgłoszenia 

Zamawiającemu awarii. 

 

§ 5. 

1  Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona sam* / sam, 

za wyjątkiem robót w zakresie ……………………………………….., które zostaną wykonane 

przy udziale podwykonawcy/ów** w tym, Podwykonawcy/ów na którego/ych zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych**. 
** - niepotrzebne skreślić 

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

wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest 

obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

3 Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana 

jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę 

naliczenia kar umownych. 

4 Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

                                      

§ 6. 

 

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach realizacji niniejszej umowy będzie:   

 

……………………………………………………………………………………………… 

Zmiana przedstawiciela wymaga pisemnego zawiadomienia zamawiającego. 

Przedstawicielami Zamawiającego w sprawach realizacji niniejszej umowy będą:   

p. Krzysztof Szarek     

Zmiana przedstawiciela wymaga pisemnego zawiadomienia wykonawcy. 

 



 

 

§ 7. 

 

1. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, 

o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 

  

Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy 

wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych wykonujących 

usługi zimowego utrzymania dróg w tym 

 

- obsługa, prowadzenie pojazdów ciężarowych, wyposażonych w piaskarkę i pług odśnieżny 

- obsługa, praca koparko-ładowarką przy załadunku i wykonywaniu mieszanki do ZUD 

- obsługa, prowadzenie samochodów ciężarowych, transportujących materiały, mieszanki do ZUD,  

 

stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia i wykonujących czynności w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób 

określony w art.22 §1* ustawy z dn. 26.06 1974r.Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502 z póź. 

zm.). Ilości pracowników niezbędnych do wykonania usług określa wykonawca uwzględniając 

okres   realizacji oraz w razie potrzeby zapewnienie ciągłości świadczenia usług. Wykonawca na 

każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub 

wymiany dotychczasowo zgłoszonych. Do pracowników Podwykonawców zapisy o  pracownikach 

zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio. 

 

W przypadku, gdy jedną z ww. osób jest właściciel firmy lub podwykonawcy, zatrudnienie na 

umowę o pracę nie dotyczy jego osoby. 

 
*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik 

zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w 

miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

 

2. Przed zawarciem niniejszej umowy i rozpoczęciem pracy nowo zgłaszanych pracowników do  

realizacji czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia osób na umowę o pracę 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, informację, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i okresu jej zawarcia oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy i/lub podwykonawcy. 

- pisemne oświadczenie o zatrudnianiu przez Wykonawcę  i/lub Podwykonawców na 

podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników zgodnie z wymaganiami i na zasadach 

o których mowa w pkt. 1.  

- pisemne oświadczenie, że wszyscy pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcę  i/lub 

Podwykonawców o których mowa w pkt.1 są zatrudnieni na warunkach respektujących 

obowiązujące regulacje prawa pracy, w tym wysokość minimalnego wynagrodzenia i/lub 

minimalnej stawki godzinowej 

 

3. W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy/Podwykonawcy zapisy pkt. 1 i 

pkt.2 stosuje się odpowiednio i dotyczą nowych pracowników. 

 



 

 

4. Na każde żądanie Zamawiającego w każdym czasie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu aktualny pisemny wykaz pracowników Wykonawcy/Podwykonawcy, ze 

wskazaniem dat zawarcia umów, stanowisk i czynności jakie wykonują w ramach realizacji 

zamówienia oraz umów o pracę oraz innych dokumentów (na przykład z ZUS) uwiarygadniających 

zatrudnienie  osób realizujących czynności, do których odnosi się obowiązek zatrudnienia. 

Nieprzedłożenie wykazu pracowników, umów o pracę i innych dokumentów (nie okazanie do 

wglądu), o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia obowiązku 

zatrudnienia. 

 

5. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do sprawdzania tożsamości 

Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji zamówienia. 

 

6. Zamawiający mają prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę/ Podwykonawcę wymagań o 

których mowa w pkt.1,  poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia w tym na miejscu 

wykonywania czynności.  Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia 

identyfikacji pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego 

ewentualnych  Podwykonawców.  Zamawiający jest uprawniony do odebrania od pracowników 

oświadczeń w przedmiocie  zawartych umów o pracę 

 

7. Zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia 

pracowników realizujących przedmiot zamówienia w szczególności w przypadku powzięcia 

uzasadnionych wątpliwości  co do przestrzegania prawa pracy i wymogów wynikających z 

niniejszej umowy przez Wykonawcę /Podwykonawcę 

 

8. Niedopełnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących roboty na 

zasadach o których mowa w pkt.1 lub naruszenie wymogów związanych  z wykazywaniem 

spełniania tego obowiązku będzie skutkowało naliczaniem kar umownych określonych w niniejszej 

umowie. 

 

9. Niespełnienie wymogów o których mowa w pkt. 1-6 oraz nieprzedłożenie przez Wykonawcę 

wymaganych dokumentów i informacji zgodnie z pkt. 2-6 może stanowić podstawę do odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

 

§ 8. 

 

Rozliczenie  potwierdzonych usług Wykonawcy będzie odbywało się fakturami częściowymi  

wystawionymi na koniec każdego miesiąca. 

Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu fakturę wraz z kartami pracy w terminie 7 dni od dnia  ich 

rozliczenia za poprzedni miesiąc. 

Dokumenty rozliczeniowe, karty pracy wykonawca sporządza w sposób czytelny, według zasad 

ustalonych przez zamawiającego i dołącza do wystawianej faktury. 

§ 9. 

 

1. Termin płatności faktury  do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do 

Zamawiającego. 

2. W przypadku zapłaty przelewem za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 10. 

 

Strony postanawiają, że obowiązującą  je formą odszkodowania stanowić będą kary umowne, które 

będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 



 

 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a/ Za opóźnienie w podstawieniu sprzętu liczone od deklarowanego czasu reakcji do upływu 

trzeciej godziny po wezwaniu, w wysokości 50,00zł, a za każdą następną rozpoczętą 

godzinę opóźnienia po 100zł, naliczane oddzielnie dla  poszczególnych jednostek. 

b/ Za niepodstawienie zastępczego nośnika wraz z osprzętem (kompletu piaskarka i pług) / 

koparko-ładowarki/ samochodu w przypadku awarii, w wysokości 500,00zł za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na podstawienie sprzętu (2 

dni robocze) odrębnie dla poszczególnych jednostek. 

c/ dla zad.1-5 Za opóźnienie w przekazaniu powierzonego przez Zamawiającego sprzętu 

(kompletu łącznie piaskarka i pług) w wysokości 50,00zł za każdy dzień opóźnienia liczony 

od terminu wyznaczonego na przekazanie sprzętu odrębnie dla poszczególnych jednostek. 

d/ Odmowa pracy, wyjazdu celem świadczenia usług zud (przez Wykonawcę, kierowcę, 

operatora sprzętu) będzie traktowana jak brak realizacji  usług zgodnie z postanowieniami 

kontraktowymi (SIWZ z załącznikami) – 500zł za każdy stwierdzony przypadek odrębnie 

dla poszczególnych jednostek.  

e/ Za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn (leżących po stronie 

Wykonawcy) za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz odstąpienie od umowy 

przez Zamawiającego w przypadkach określonych w §7 pkt.9, §11 umowy – w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy odrębnie dla 

poszczególnych jednostek 

f/  za niedopełnienie wymogu i/lub naruszenie obowiązku realizacji przedmiotu Umowy przy 

pomocy osób zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę lub 

niedopełnienie wymogów związanych z wykazaniem spełnienia tego obowiązku– karę 

umowną w wysokości 5000 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek w 

stosunku do pojedynczego pracownika. 

 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić kary ustawowe umowne za zwłokę w zapłacie faktur 

/odrębnie dla każdego z zadań/. 

3. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do ich potrącenia z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania w zakresie przekraczającym naliczone  

kary umowne na ogólnych zasadach kodeksu cywilnego. 

 

§ 11. 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: 

a/ zostanie zgłoszona upadłość Wykonawcy, 

b/ jeżeli majątek Wykonawcy zostanie zajęty, 

c/ Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał realizację robót z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy i przerwa trwa dłużej niż 5 dni, pomimo wezwania do pracy przez 

Zamawiającego,  

d/ jeżeli Wykonawca nie realizuje (robót) usług zgodnie z umową i warunkami  technicznymi 

wykonania i odbioru (w tym dwukrotna odmowa wyjazdu) lub też nienależycie wykonuje 

swoje zobowiązania umowne, 

f/ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od daty 

powzięcia informacji o powyższych  okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Prawo odstąpienia określone w ust.1 powyżej 



 

 

nie jest warunkowane wcześniejszym wezwaniem do usunięcia nieprawidłowości  z 

wskazaniem terminu ich usunięcia. 

§ 12. 

 

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach; 

1. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w  

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.  

Zmiana umowy także istotna może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

2. Zmiana terminu realizacji umowy: 

  2.1 Termin realizacji przedmiotu zamówienia ulegnie zmianie (wydłużeniu) w przypadku  

zaistnienia, po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego 

warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: 

 o charakterze niezależnym od stron, 

 którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

 którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, 

 której nie można przypisać drugiej stronie; 

 Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: nagłe 

załamania warunków atmosferycznych, nadzwyczajne warunki pogodowe nietypowe dla 

okresu ich wystąpienia, opady i zjawiska powodujące śliskość zimową,  uzasadniające 

konieczność pracy sprzętu w celu usunięcia zagrożenia w ruchu drogowym, 

spowodowanego powstaniem śliskości na drogach. 

   2.2 Termin realizacji przedmiotu zamówienia ulegnie zmianie (skróceniu) w przypadku  

 zaistnienia, po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego 

warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: 

• o charakterze niezależnym od stron, 

• którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

• którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, 

• której nie można przypisać drugiej stronie; 

 Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: nagłe 

wystąpienie warunków atmosferycznych, nadzwyczajnych warunków pogodowych 

nietypowych dla okresu ich wystąpienia; wysokie temperatury, brak opadów i zjawisk 

powodujących powstawanie śliskości zimowej, prognozy pogody wskazujące na trwałe 

ustąpienie aury zimowej  i inne czynniki sprawiające, że prowadzenie dalszej akcji 

zimowej jest bezcelowe i nieuzasadnione ekonomicznie. 

 

  3.  Zmiana trybu realizacji zamówienia w zakresie  podwykonawstwa;  

 a)  zmiana podwykonawcy na którego zasoby powoływał się Wykonawca na etapie 

postępowania przetargowego i wskazany do realizacji części zamówienia na innego 

podwykonawcę, z zachowaniem zasad opisanych w SIWZ pod warunkiem że nowy 

Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

dotychczasowy podwykonawca i nie podlega wykluczeniu.  

 b)  zmiana podwykonawcy wskazanego do realizacji części zamówienia na innego 

podwykonawcę za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących 

podwykonawców 

 c) wystąpienie konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której 

wykonawca nie wskazał w  ofercie, że powierzy jej wykonanie podwykonawcy odbędzie 

się za   zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców 



 

 

 d)  wystąpienie konieczności realizacji przez Wykonawcę osobiście  tej części 

zamówienia, która została wskazana w ofercie iż będzie realizowana  przez 

podwykonawcę (rezygnacja z podwykonawcy). 

4. Rozwiązaniem za porozumieniem stron umowy w całości lub części wraz z dokonaniem 

pomiędzy stronami rozliczenia umowy na zrealizowany zakres. 

 W szczególności w przypadku gdy w toku wykonania przedmiotu umowy okaże się że jego 

dokończenie byłoby niemożliwe, niezasadne, niecelowe ze względów technicznych, 

społecznych, ekonomicznych lub innych istotnych z punktu widzenia Zamawiającego, 

Wykonawcy lub interesu społecznego, publicznego. 

 W przypadku stwierdzenia technicznej niemożliwości wykonania przedmiotu umowy lub 

zwiększenia kosztów jego  wykonania lub znacznego pogorszenia się sytuacji ekonomiczno-

finansowej Wykonawcy, ogłoszenia upadłości, likwidacji lub wystąpienia innych przeszkód 

natury ekonomiczno-prawnych zwiększających ryzyko nienależytego wykonania, 

niecelowego, niezasadnego 

 

5. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron w tym urzędowa  zmiana 

(zmniejszenie bądź zwiększenie) stawki podatku VAT w zakresie rozliczenia tej części 

zamówienia której dotyczy zmiana stawki podatku. 

  

Zmiany te muszą być uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

 

 Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do 

umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy.  

 

§ 13 

Integralną częścią umowy są : 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru, 

3. Oferta wykonawcy wraz z załącznikami. 

 

§ 14 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzanych za zgodą 

obu Stron. 

§ 15 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 16 

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy terytorialnie dla Zarządu 

Dróg Powiatowych w Miechowie.  

 

§ 17 

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

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                             WYKONAWCA :           

 

 


