
Nr sprawy SE. 261. 5 .2017                                                                                   Zał. do SIWZ 

 

Istotne warunki umowy 
UMOWA NR:  SE.022.     .2017   

 
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 2017 – 2018  
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 
2017/2018. 
   
Zad.1  usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką, zestaw Nr1  -  1szt. 
  [piaskarka Schmidt  nr inw.743/726/b i pług nr inw. 582-2-510 -  własność ZDP, nośnik- samochód  3-
osiowy o napędzie 6x4, napędowe dwa mosty tylne - własność wykonawcy] 
 
Zad.2  usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką,  zestaw Nr2  -  1szt. 
  [piaskarka typ PP-1 nr inw.582-3/505 i pług nr inw. 9150-011 - własność ZDP, nośnik- samochód  3-
osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne - własność wykonawcy] 
 
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] 
 
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] 
 
Zad.5   usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką,  zestaw Nr5  -  1szt. 
  [piaskarka Schmidt  nr inw. 582-3/506 i pług nr inw. 582-2/511 -  własność ZDP, nośnik- samochód  3-
osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne - własność wykonawcy] 
 
Zad.6  usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg wykonywane koparko-ładowarką (załadunek 
materiałów) o poj. łyżki co najmniej 0,50m3 lub więcej (sprzęt wykonawcy) - 1szt 

 
Zad.7 transport materiałów do zimowego utrzymania dróg ze składowiska w Chrustach  
   k/Książa Wielkiego do Miechowa  
 
 



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).  
 

 

§ 2 

Okres obowiązywania warunków umowy ustala się: 

Zad. 1 - 6 od dnia podpisania umowy – do 20.04.2018r. 

Zad. 7  od dnia podpisania umowy – do 20.04.2018r. 

 

 

§ 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 

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

może przekroczyć 10 800 km. 

 

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

którym mowa w pkt.2 - …………………………zł/dzień netto 

Maksymalna ilość dni za utrzymanie gotowości sprzętu i ludzi do świadczenia usług ZUD, 

dla 1 pługo-piaskarki nie może przekroczyć 60 dni. 

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

 

Razem maksymalne wynagrodzenie za realizacje zad.1-6:………………………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 

Maksymalna ilość godzin świadczonych usług w akcji czynnej dla 1 pługo-piaskarki nie 

może przekroczyć 300 godz. 

 

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

którym mowa w pkt.2 - …………………………zł/dzień netto 

Maksymalna ilość dni za utrzymanie gotowości sprzętu i ludzi do świadczenia usług ZUD, 

dla 1 koparko-ładowarki nie może przekroczyć 60 dni. 

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

 

Razem maksymalne 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 



Maksymalna ilość ton przewiezionego materiału na odległość 17 km nie może przekroczyć 

6500 ton. 

Razem maksymalne wynagrodzenie za realizacje zad.7:………………………zł brutto 
słownie: ................................................................................................................................. , w 

tym ….…..% podatku VAT. 

 

 

2. 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 

zawiera: cenę nośnika sprzętu, utrzymanie sprawności eksploatacyjnej do jazdy, w 

przypadku sprzętu powierzonego przez ZDP (piaskarka, pług)  koszt  oczyszczenia i 

umycia po zakończeniu usługi oraz koszt oczyszczenia kraty. 

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

nieodpowiedniej obsługi lub uszkodzenie powstało z winy wykonawcy. 

cena jednostkowa zł/dzień  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 dni kalendarzowe 

w których nie wystąpiła akcja czynna.  

 
Dla zad. 6 cena jednostkowa zł/godz. obejmuje  koszt 1 godz. rzeczywistej pracy  

koparko-ładowarki przy zimowym utrzymaniu dróg, utrzymanie sprawności 

eksploatacyjnej w okresie świadczenia usług. 

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

cena jednostkowa zł/dzień  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 dni kalendarzowe 

w których nie wystąpiła akcja czynna.  

 
Dla zad. 7  cena jednostkowa zł/Tkm obejmuje  koszty transportu 1tony materiału do 

zimowego  

utrzymania dróg na odległość 1km. Do obliczeń przyjmuje się przejechane kilometry z 

pełnym załadunkiem.  

 

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

przez Zamawiającego, wskazany w ofercie wynosi ……….. godz.  

 

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 za utrzymanie gotowości 

potwierdzonych przez Zamawiającego ilości kilometrów lub godzin wykonanej usługi. 

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) zestaw nr 1-5 - ….. godz. 

b. sprzęt  załadunkowy, koparko-ładowarka  -  …….. 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 który znajduje 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 

która znajduje 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 który znajduje 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, 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, 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 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego 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. 

4 Zamawiający w ciągu 7dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo w przypadku, gdy: 

a) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia 

faktury i uzależniać dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności 

Wykonawcy przez Zamawiającego  

b) wysokość i warunki wystąpienia kar umownych nie mogą być bardziej rygorystyczne niż 

te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą  

c) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia muszą być zgodne z wymogami 

określonymi w SIWZ. 

d) zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę z 

odpowiedzialności względem zamawiającego za usługi wykonane przez podwykonawcę 

lub dalszych podwykonawców. 

e) umowa winna zawierać uregulowania dotyczące zawierania umów na usługi z dalszymi 

Podwykonawcami, w szczególności zapisy warunkujące podpisanie tych umów od ich 

akceptacji i zgody Wykonawcy i Zamawiającego.  

 

5 Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, w terminie wskazanym w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 

6 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 3 

niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000zł. 

 

7 Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej  umowy o 

podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 

8 Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, w 

terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

9 Przepisy ust. 2 – 8 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

10 W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 

z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą wystawioną przez 

Wykonawcę, a obejmującą wynagrodzenie za zakres usług wykonanych przez 

Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie 

zapłaty, całości należnego, wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy. Dowodami są oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

wraz z wydrukiem przelewu z rachunku bankowego Wykonawcy. 

W przypadku niedostarczenia Zamawiającemu powyższego oświadczenia i dowodów, 

Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia należnego 



Wykonawcy w wysokości równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów, do dnia ich otrzymania, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu.  

11 Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

12 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 

13 Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

14 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 

pisemnych uwag dotyczących powodów nieuregulowania zobowiązań wobec 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13. Zamawiający 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 

informacji. 

15 W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez 

zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty 

albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, 

albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

16 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 11, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

17 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. 

18 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,    p. Regina Słuszniak 

Zmiana przedstawiciela wymaga pisemnego zawiadomienia wykonawcy. 

 

§ 7. 

 

1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne  

związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega 

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



Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę, a w szczególności czynności związane z realizacją zadania: 

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

- obsługa, praca koparko-ładowarką przy ZUD 

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

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od rozpoczęcia do 

końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez 

pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie 

obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. 

 

W przypadku, gdy jedną z osób wykonujących wskazane czynności związane z realizacją 

zadania jest właściciel firmy wykonawcy lub podwykonawcy, zatrudnienie na umowę o pracę 

nie dotyczy jego osoby. 

 

2. Najpóźniej do dnia zawarcia umowy 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, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

 

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

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

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

dokonywania ich oceny, 

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

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

i/lub 



2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez imion, 

nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

i/lub 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

i/lub 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej 

w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez 

wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie § 7 ust.1 czynności.  

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 8. 

 

Rozliczenie  potwierdzonych usług Wykonawcy będzie odbywało się fakturami  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. 

§ 9. 

 

1. Termin realizacji faktur ustala się w ciągu 30dni od daty dostarczenia zamawiającemu przez 

wykonawcę dokumentów rozliczeniowych i prawidłowo wystawionych faktur. 

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 dzień 

zwłoki dla poszczególnych jednostek. 

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

(kompletu łącznie piaskarka i pług) w wysokości 40,00zł za każdy dzień zwłoki dla 

poszczególnych jednostek. 

d/ w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 

lub projektu jej zmiany, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 

3, za każdy stwierdzony przypadek 

e/ w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 3, za każdy stwierdzony przypadek; 

e/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dotyczącym jej 

niezgodności z zatwierdzonym projektem, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 3, za każdy stwierdzony przypadek 

f/ odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w 

wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy. 

g/ z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 7 ust.1  czynności w 

wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3, za każdy 

stwierdzony przypadek. 

 

2. Zamawiający płaci kary umowne Wykonawcy za: 

a/  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy. 

b/  za zwłokę w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci odsetki w wysokości ustawowej. 

3. 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 10 dni, 

d/ jeżeli Wykonawca nie realizuje robót zgodnie z umową i szczegółową specyfikacją 

techniczną lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

e/ jeżeli zajdzie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośredniej 

zapłaty na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 

może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy  



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 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. 

Integralną częścią umowy są : 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru, 

3. Oferta wykonawcy wraz z załącznikami. 

 

§ 13. 

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

zgodą obu Stron. 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 15 

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

Dróg Powiatowych w Miechowie.  

 

§ 16. 

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

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                             WYKONAWCA :           
 

 


