
Nr sprawy SE. 261. 6 .2016                                                                                   Zał. do SIWZ 

 

UMOWA NR:  SE.022.     .2016  -wzór-    

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

Powiatem Miechowskim, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w 
Miechowie, ul. Warszawska 11, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez :  

mgr inż. Romana Suchoń         - 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 2016 - 2017 z podziałem na zadania :  
 
Świadczenie usług sprzętowo-transportowych  w akcji czynnej  przy zimowym utrzymaniu 
dróg powiatowych przy zastosowaniu materiałów Zamawiającego (piasek,sól,mieszanki) 
 
Zad.8. zimowe utrzymanie odcinków chodników przy ulicach i drogach powiatowych w 
Miechowie na pow. 12 199m2 oraz w ciągu dr. powiatowej 1206K Jaksice do dr.  
kraj.nr 7 w m. Jaksice na pow.371m2   – materiał do posypywania Zamawiającego.   
 
Zad.9.  zimowe utrzymanie wiaduktu wraz z chodnikami i dojazdami w ciągu dr. 
powiatowej1194K Gr. woj.- Kozłów – Książ Wielki  m. Kozłów,   - materiał do posypywania 
Zamawiającego.           
 
Zad.10. zimowe utrzymanie odcinków chodników w ciągu dr. powiatowej 1194K Gr. woj.- 
Kozłów - Książ W m. Kozłów na pow.1356m2,  w ciągu dr. powiatowej 1198K Mierzawa –  
Sędziszów – Kozłów m. Kozłów na pow.94m2, w ciągu dr. powiatowej 1183K Kozłów-   
Przybysławice – Łazy m. Kozłów na pow.193m2 i w ciągu dr. powiatowej 1180K Kozłów –  
Kępie – Charsznica m. Kępie na pow. 576m2  - materiał do posypywania Zamawiającego.          
 
Zad.11. zimowe utrzymanie odcinków chodników w ciągu dr. powiatowej 1172K Maków – 
Gołcza – Zerwana w m. Gołcza na pow. 2882m2, w ciągu drogi powiatowej 1204K Miechów 
(ul.Kolejowa)-Rzeżuśnia-Gołcza w m. Gołcza na pow. 447m2, w ciągu dr. powiatowej 1172K 
Maków – Gołcza –Zerwana  w m. Wysocice na pow. 1059m2 i w ciągu dr. powiatowej 
1174K Szreniawa – Przybysławice w m. Szreniawa na pow.1008m2 - materiał do 
posypywania  Zamawiającego.   
 
Zad.12. zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej 1224K Bukowska Wola –  
Działoszyce   m. Słaboszów na pow. 1540m2, w ciągu dr. powiatowej 1194K gr.woj.- 
Książ Wlk.-Słaboszów w m. Słaboszów na pow.495m2 i  w ciągu dr. powiatowej   
1214K Małoszów  - Janowice w m. Janowice na pow. 289m2  –  materiał do posypywania  
Zamawiającego.   
 
Zad.13. zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej 1235K Racławice – 
Wrocimowice  m. Racławice na pow. 1500m2 i w ciągu dr. powiatowej 1233K Kropidło-
Racławice  m. Racławice na pow. 630m2 - materiał do posypywania Zamawiającego.   
       



Zad.14. zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej  1194K Gr.  woj. – Kozłów – 
Książ Wielki –  Słaboszów m. Książ Wielki na  pow.1564m2  i w ciągu dr.1219K Książ 
Wlk. –  Zaryszyn w m. Książ Wielki na pow. 415m2 i w m. Książ Mały na pow.884m2 
- materiał do posypywania Zamawiającego.   
 
Zad.15. zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej 1137K Boża Wola – Jeżówka –  
Tczyca m. Tczyca na pow. 715m2 i w ciągu dr. powiatowej 1177K Tczyca – Jeżówka –  
Tczyca m. Tczyca na pow. 248m2 i w ciągu dr. powiatowej 1186K Jelcza – Podmiejska   
Wola m.Jelcza na pow.738m2 - materiał do posypywania Zamawiającego.   
 
Zad.16. zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej 1186K Jelcza – Podmiejska   
Wola m. Charsznica na pow. 6333m2 i w ciągu dr. powiatowej 1175K Charsznica do dr. 
783 m. Charsznica na pow. 2022m2 - materiał do posypywania Zamawiającego.   
 

§ 2. 

Okres obowiązywania warunków umowy ustala się: 

Zad.8-16  od  dnia podpisania umowy do 20.04.2017r. 

− w tym czasie Wykonawca znajduje się w dyspozycji Zamawiającego, 

− rozpoczęcie i zakończenie przedmiotu zamówienia na wyraźne wezwanie 

Zamawiającego.                                                                         

§ 3. 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie: 

 

      Zad.8  cena jednostkowa .............zł/dobę (brutto) 

   

Maksymalna ilość dni (1dzień- doba 24h) świadczonych usług nie może przekroczyć 

50dni. 

Przewidywana wartość zamówienia wynosi:…………………………….. 
słownie:   ................................................................................................................ 

 

      Zad.9  cena jednostkowa .............zł/dobę (brutto) 

   

Maksymalna ilość dni (1dzień- doba 24h) świadczonych usług nie może przekroczyć 

30dni. 

Przewidywana wartość zamówienia wynosi:…………………………….. 
słownie:   ................................................................................................................ 

 

      Zad.10-16  cena jednostkowa .............zł/dobę (brutto) 

   

Maksymalna ilość dni (1dzień- doba 24h) świadczonych usług nie może przekroczyć 

50dni. 

Przewidywana wartość zamówienia wynosi:…………………………….. 
słownie:   ................................................................................................................ 

 

2. Odbiór usługi następuje bezpośrednio po jej wykonaniu przez przedstawiciela 

zamawiającego i potwierdzeniu zapisem w zeszycie zimowego utrzymania 

chodników. 

 

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy równa się sumie iloczynów cen 

jednostkowych usług i potwierdzonych przez Zamawiającego ilości dni wykonanej 

usługi. 

 



§ 4. 

 

1. Usługi odbywają się według dyspozycji zamawiającego. 

Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego przystępuje do pracy na wskazanym 

odcinku niezwłocznie lecz nie później niż - ……godz. 

Czas zakończenia wykonywanej usługi na utrzymywanym odcinku chodnika nie może 

być dłuższy niż - 4 godz. od wezwania Zamawiającego. 

 

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

aż do odwołania. 

3. W zależności od warunków atmosferycznych, Zamawiający może odwołać usługi na 

czas nieokreślony. 

4. 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.  

Za szkody poniesione przez osoby trzecie w trakcie wykonywania zadania odpowiada 

Wykonawca robót, łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi. 

Sprzęt  który podstawia  Wykonawca musi mieć aktualne ubezpieczenie OC. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do pozimowego oczyszczenia nawierzchni jezdni i 

chodnika z materiałów użytych do zimowego utrzymania na długości świadczonych  

usług. 

6. Wykonawca będzie świadczył wszystkie usługi sprzętem który znajduje się w jego 

dyspozycji. W przypadku poważnej awarii sprzętu Wykonawca ma obowiązek 

podstawienia zastępczego sprzętu na czas awarii, spełniającego wymogi SIWZ, w 

uzgodnieniu z Zamawiającym.  

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

Zamawiającemu awarii. 

 

§ 5. 

 

1. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może 

za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu 

cywilnego z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

7.  Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 

143a do 143d ustawy PZP. 

2) Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i 

dalszymi podwykonawcami; 

a) umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 14 dni od dnia 

doręczenia faktury,  

b) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej 

rygorystyczny niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą  

c) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej 

umowy musi być zgodny z wymogami określonymi w SIWZ. 



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

wykonawcę z odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty 

wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców. 

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i usługi w 

terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

5) Nie ma obowiązku przedkładania umów o których mowa w pkt. 4). jeżeli 

wartość zawartych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na 

dostawy i usługi nie przekracza 0,5% wartości inwestycji i 50 tys. zł.  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez 

podwykonawcę. 

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

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

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy PZP, 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. 

10. Podwykonawcą robót w zakresie  ……………………................... będzie......................... 

 

§ 6. 

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach realizacji niniejszej umowy będzie:   

……………………………………………………………………………………………… 

Zmiana przedstawiciela wymaga pisemnego zawiadomienia zamawiającego 

 

§ 7. 

Przedstawicielami Zamawiającego w sprawach realizacji niniejszej umowy będą:   

p. Krzysztof Szarek,    p. Regina Słuszniak 

Zmiana przedstawiciela wymaga pisemnego zawiadomienia wykonawcy. 

 

§ 8. 

Rozliczenie  potwierdzonych usług Wykonawcy będzie odbywało się fakturami  

wystawionymi na koniec każdego miesiąca. 

Wykonawca dostarczy  fakturę wraz z dokumentami rozliczeniowymi Zamawiającemu w 

terminie 7 dni od dnia rozliczenia. 

§ 9. 

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

wykonawcę dokumentów rozliczeniowych i faktur. 

 

§ 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 od deklarowanego czasu do upływu trzeciej 

godziny po wezwaniu, w wysokości 30,00zł, a za każdą następną rozpoczętą godzinę 

opóźnienia po 50zł, naliczane oddzielnie dla  poszczególnych zadań. 



b/ za opóźnienie w zakończeniu wykonywania usługi w wysokości 50,00zł za każdą 

następną rozpoczętą godzinę opóźnienia. 

c/ za niepodstawienie zastępczego sprzętu w przypadku awarii, w wysokości 300,00zł za 

każdy dzień zwłoki dla poszczególnych zadań 

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

podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3, za każdy 

stwierdzony przypadek; 

e/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w 

wysokości wysokości 1% 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. 

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. 

 

§ 10. 

Jeżeli w trakcie kontroli zamawiający stwierdzi, że wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru to może : 

a. zrezygnować natychmiast z usług danego wykonawcy (natychmiastowe rozwiązanie 

umowy z winy wykonawcy) 

b. będzie naliczał kary jak za opóźnienie w zakończeniu wykonywania usługi 

c. nie potwierdzi usługi od początku dyspozycji 

 

§ 11. 

Integralną częścią umowy są : 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru, 

3. Oferta wykonawcy wraz z załącznikami. 

 

§ 12. 

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

zgodą obu Stron. 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 14 

Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy terytorialnie dla 

Zarządu Dróg Powiatowych w Miechowie.  

 

§ 15. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                             WYKONAWCA :      


