Załącznik nr 7 do SIWZ
PROJEKT

Umowa nr ….. / 2019
W dniu ………………………….. roku w Rawiczu pomiędzy POWIATEM RAWICKIM – Powiatowym
Zarządem Dróg w Rawiczu, zwanym w tekście „Zamawiającym”
reprezentowanym przez:
p. Henryka Lipowczyka

-

Kierownika PZD w Rawiczu

a ........................................................................................................................................................ zwanym
dalej w umowie „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
………………………………………….

-

……………………………………………………..

………………………………………….

-

……………………………………………………..

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
zgodnie z przepisami (art. 10 ust.1, art. 39-46) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej: "ustawą", została zawarta umowa o
następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi związane z zimowym
utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego na podstawie szczegółowych warunków
zamówienia określonych w SIWZ oraz zgodnie z następującymi załącznikami stanowiącymi integralną część
niniejszej umowy:
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) oferta Wykonawcy z dnia……… 2019 r.
3) wykaz dróg powiatowych przewidzianych do zimowego utrzymania,
4) standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych,
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
2. Usługi odśnieżania oraz usuwania gołoledzi i śliskości zimowej na drogach powiatowych, będą świadczone
wg przyjętych na terenie powiatu rawickiego standardów zimowego utrzymania, zgodnie z załącznikiem nr 9
do SIWZ.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia, jak również do
zapewnienia nadzoru i przestrzegania przepisów bhp.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę, środki, sprzęt oraz doświadczenie do
wykonania prac będących przedmiotem zamówienia i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością
oraz zgodnie z obowiązującymi standardami, normami i przepisami.
5. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o Akcji Zima, należy uznać, iż oznacza to świadczenie przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na
terenie powiatu rawickiego w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
6. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający, wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej
czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 roku poz. 1040 ze zm.): obsługa
pojazdów mechanicznych przy zimowym mechanicznym utrzymaniu dróg i ulic.
1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej
czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenia 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;
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2) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku
zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 9 ust. 2 pkt 5 umowy. 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 wyżej czynności.
3) Zamawiający, w przypadku uzasadnionych wątpliwości, uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania
ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający
może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do
przedłożenia:
a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii
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 adresów, nr PESEL
pracowników).
Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę,
stanowisko powinny być możliwe do zidentyfikowania;
b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
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) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
§2
1. Wynagrodzenie za usługi określone w §1 będzie regulowane na podstawie faktycznie wykonanego
zakresu usług wg cen jednostkowych określonych w złożonej ofercie Wykonawcy oraz w oparciu o
materiały przetargowe i wynosi:
1) Dyżur zimowego utrzymania dróg (prowadzenie akcji i dokumentacji) – stawka za 1 godz.
% podatku
kwota podatku
cena netto
VAT
VAT
wartość brutto

słownie brutto:
2) Dyżur zimowego utrzymania dróg (gotowość sprzętu) - stawka za 1 godz.
% podatku
kwota podatku
cena netto
VAT
VAT

wartość brutto

słownie brutto:
3) Koparko-ładowarka – odśnieżanie – stawka za 1 godz.
% podatku
kwota podatku
cena netto
VAT
VAT

wartość brutto
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słownie brutto:
4)

Zwalczanie śliskości zimowej (posypywanie mieszaniną piasku i soli) przy użyciu samochodu ciężarowego
dostosowanego
do
piaskarki
ECOS
(PZD)
stawka
za
1
km
z
kosztami
pracy
ludzi,
sprzętu, załadunku i materiału
% podatku
kwota podatku
cena netto
VAT
VAT
wartość brutto

słownie brutto:
5)

Zwalczanie śliskości zimowej (posypywanie mieszaniną piasku i soli) przy użyciu samochodu ciężarowego
dostosowanego do piaskarki STRATOS (PZD) - stawka za 1 km z kosztami pracy ludzi, sprzętu, załadunku i materiału
% podatku
kwota podatku
cena netto
VAT
VAT
wartość brutto

słownie brutto:
6)

Zwalczanie śliskości zimowej (posypywanie mieszaniną piasku i soli) przy użyciu samochodu ciężarowego
dostosowanego do piaskarki ŻWIREK (PZD) - stawka za 1 km z kosztami pracy ludzi, sprzętu, załadunku i materiału
% podatku
kwota podatku
cena netto
VAT
VAT
wartość brutto

słownie brutto:
7)

Zwalczanie śliskości zimowej (posypywanie mieszaniną piasku i soli) przy użyciu samochodu ciężarowego
dostosowanego do piaskarki ŻWIREK (PZD) - stawka za 1 km z kosztami pracy ludzi, sprzętu, załadunku i materiału
% podatku
kwota podatku
cena netto
VAT
VAT
wartość brutto

słownie brutto:
8) Mechaniczne odśnieżanie przy użyciu równiarki – stawka za 1 godz. wraz z kosztami pracy ludzi i sprzętu
% podatku
kwota podatku
cena netto
VAT
VAT
wartość brutto

słownie brutto:
9) Mechaniczne odśnieżanie przy użyciu ciągnika z pługiem – stawka za 1 godz. wraz z kosztami pracy ludzi i sprzętu
% podatku
kwota podatku
cena netto
VAT
VAT
wartość brutto

słownie brutto:
10) Mechaniczne odśnieżanie przy użyciu samochodu ciężarowego wyposażonego w pług odśnieżny – stawka za 1 km
wraz z kosztami pracy ludzi i sprzętu
% podatku
kwota podatku
cena netto
VAT
VAT
wartość brutto

słownie brutto:
11) Mechaniczne odśnieżanie przy użyciu samochodu ciężarowego dostosowanego do obsługi pługa (PZD) – stawka za 1
km wraz z kosztami pracy ludzi i sprzętu
% podatku
kwota podatku
cena netto
VAT
VAT
wartość brutto
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słownie brutto:
12) Mieszanina piasku i soli – stawka za 1 Mg
% podatku
cena netto
VAT

kwota podatku
VAT

wartość brutto

słownie brutto:

2. Rozliczenie przedmiotu umowy następować będzie na podstawie faktur częściowych wystawianych
przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu. Zestawienia pracy sprzętu Wykonawca będzie
przekazywał co 14 dni przedstawicielowi Zamawiającego w celu weryfikacji.
Podstawą do wystawienia faktury będzie zestawienie pracy sprzętu/wykonanych usług, potwierdzone
przez przedstawiciela Zarządu Drogi.
3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania usług nie objętych specyfikacją, Wykonawcy nie
wolno ich realizować bez uzyskania dodatkowego zamówienia w formie odrębnej pisemnej umowy.
Wszelkie samoistne dyspozycje Wykonawcy w tym zakresie będą bezskuteczne.
4. O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwłocznie Zamawiającego. W
przypadku uznania przez Zamawiającego, że prace te spełniają przesłanki do uznania ich jako
zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy, Zamawiający może udzielić
Wykonawcy dodatkowego zamówienia w formie odrębnej umowy.
5. Płatnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy jest POWIAT RAWICKI Powiatowy Zarząd
Dróg w Rawiczu, wobec tego faktury winny być wystawione na podmiot:
POWIAT RAWICKI ul. Rynek 17, 63-900 RAWICZ, NIP: 699-19-32-379, Odbiorca (płatnik) Powiatowy
Zarząd Dróg w Rawiczu, ul. Podmiejska 10, 63-900 Rawicz.
6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie do …… dni licząc od daty otrzymania
prawidłowo wystawionych faktur wraz z dokumentami rozliczeniowymi, zgodnie z deklaracja
Wykonawcy złożoną w ofercie (termin płatności nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 21 dni), z
zastrzeżeniem ust. 11.
7. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie na rachunek Wykonawcy podany na
fakturze.
8. Zamawiający zastrzega, że łączne wydatki z tytułu w/w usług będzie realizować na podstawie
podpisanej umowy do wysokości planu finansowego na dany rok obrachunkowy, określony w
uchwale budżetowej zamawiającego, nie więcej jednak niż do kwoty w wysokości …………………..
PLN brutto.
9. Wydatki, o których mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu będą realizowane do kwoty brutto w
wysokości ………………….. w 2019 roku oraz do kwoty …………………. w 2020 roku.
10. Zmiany wysokości wydatków w poszczególnych latach wymagają zawarcia aneksu do niniejszej
umowy.
11. Należność za dni od 1 do 21 grudnia 2019 r. włącznie, zostanie przekazana na rachunek bankowy
Wykonawcy najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca grudnia 2019 r. Należność za pozostałe dni tj. 2231 grudnia 2019 r. zostanie przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy najpóźniej do 10 stycznia
2020 roku. Wykonawca wystawi dwie odrębne faktury uwzględniające zasady rozliczeń, o których
mowa w zdaniu pierwszym.
§3
Czas trwania wykonania przedmiotu umowy strony ustalają na okres od 1 listopada 2019 roku do 30
kwietnia 2020 roku.
§4
1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację umowy jest: ……………., tel. …………
2. Wykonawca ustanawia odpowiedzialnego za przedmiot umowy w osobie: ………….…, tel. ……………
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i niniejszej umowie, z należytą starannością, przy wykorzystaniu całej posiadanej
wiedzy i kwalifikacji, sprzętu oraz zgodnie z:
1) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów,
2) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
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3) zasadami rzetelnej wiedzy i ustalonymi zwyczajami,
4) przyjętymi przez zamawiającego standardami zimowego utrzymania dróg powiatowych (zał.
Nr 9 do SIWZ).
2. W przypadku ustalenia, że Wykonawca realizuje lub zrealizował roboty objęte niniejszą umową niezgodnie
z założeniami wynikającymi z ust.1, Zamawiający ma prawo do:
1) wstrzymania usług i nakazania ich poprawienia,
2) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
3) zlecenia wykonania usług objętych umową innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy,
4) potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy należności z tytułu poniesionych kosztów.
3. Zamawiający złoży oświadczenie woli o skorzystaniu z uprawnień , o których mowa w ust. 2 w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy i pomimo wezwania go
do zaprzestania naruszeń Wykonawca w wyznaczonym terminie nie zaprzestał działań niezgodnych z
umową.
§6
Materiały potrzebne do wykonania usług zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w §2
niniejszej umowy.
§7
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek
nienależytego wykonania prac objętych umową lub na skutek zaniechania tych prac.
2. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac objętych umową, a w
szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów oraz osób na terenie objętym umową.
3. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną Akcją Zima. Wykonawca okaże w/w dokument
na każdorazowe żądanie Zamawiającego.
§8
1. Wykonawca przyjmuje na siebie gotowość przystąpienia do prowadzenia zimowego utrzymania na drogach
będących przedmiotem niniejszej umowy oraz obowiązany jest prowadzić prace w razie potrzeby całodobowo
we wszystkie dni tygodnia w okresie obowiązywania niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełne zabezpieczenie sprzętowo - materiałowe do odśnieżania oraz
zwalczania śliskości zimowej i gołoledzi oraz w okresie obowiązywania umowy zapewnić bazę sprzętowomateriałową w odległości nie większej niż 5 km od utrzymywanych dróg.
3. Wykonawca ma obowiązek utrzymywania łączności przewodowej i bezprzewodowej z Zamawiającym 24
godziny na dobę.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dziennika stanu pogody zawierającego
rejestrację temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w ciągu doby.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania kart drogowych pracy sprzętu oraz wykazu zatrudnienia
pracowników biorących udział w zimowym utrzymaniu ulic, celem udostępnienia ich w razie kontroli
upoważnionemu przedstawicielowi ze strony Zamawiającego. Z materiałów tych winien wynikać czas pracy
oraz zakres wykonanych usług oraz użyty materiał uszorstniający. Powyższe dokumenty będą podstawą do
sporządzenia zestawienia miesięcznego składanego Zamawiającemu.
6. Wykonawca jest zobowiązany w dniu, w którym ze względu na warunki pogodowe przystąpi do prac
związanych z Akcją Zima do telefonicznego zgłaszania zakresu wykonanych i planowanych prac w tym dniu
pracownikowi Zamawiającego wskazanemu w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
7. Wykonawca do zwalczania śliskości zobowiązany jest stosować mieszankę uszorstniającą w stosunku 1:1
(sól : piasek) dla dróg objętych zimowym utrzymaniem.
8. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pojazdów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Wykonawca zobowiązany jest na polecenie Zamawiającego wywozić śnieg w uzgodnione miejsca.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji ze świadczenia usług w ramach zimowego
utrzymania dróg na niektórych drogach w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających podjęcie takiej
decyzji. O takiej decyzji Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego.
§9
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy są kary umowne. Kary będą naliczane w wypadkach i wysokościach określonych w ust. 2-4 poniżej.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
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1) za opóźnienie w przystąpieniu do rozpoczynającej się w sezonie 2019/2020 Akcji Zima w
wysokości 4.000,00 zł,
2) za nieprzystąpienie do Akcji Zima w jakimkolwiek dniu podczas trwania umowy w wysokości
4.000,00 zł, za każdy dzień opóźnienia,
3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 60.000,00 zł brutto,
4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 60.000,00 zł brutto, w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn
określonych w § 12 ust. 2 pkt 2-4,
5) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 6 osób nie zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę – w wysokości 100,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek (kara
może być nakładana wielokrotnie, jeżeli Zamawiający podczas kontroli po raz kolejny stwierdzi,
wobec tej samej osoby, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę),
3. Niezależnie od kar umownych określonych w ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w
przypadku opóźnienia przez Wykonawcę wykonania którejkolwiek z czynności zimowego utrzymania dróg w
stosunku do standardów określonych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. W takim przypadku Zamawiający obniży
o 20% wysokość stawek wymienionych w § 2 niniejszej umowy za wszystkie usługi wykonane w dniu w
którym opóźnienie to nastąpiło.
Sankcja ta nie obowiązuje w przypadku wystąpienia marznącej mżawki powodującej nagłe powstanie
gołoledzi na terenie powiatu i utrzymanie się tego stanu przez dłuższy okres. W takim przypadku Akcja Zima
prowadzona będzie w sposób ciągły do osiągnięcia standardów wymienionych w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego z zastrzeżeniem § 12 ust. 2 pkt 1, w wysokości 60.000,00 zł brutto.
2) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadkach określonych w § 12 ust.
2 pkt 1 niniejszej umowy, kar umownych Zamawiającemu nie nalicza się.
5. Nałożone kary podlegają sumowaniu.
6. Naliczone kwoty z tytułu kar Wykonawca przekaże Zamawiającemu na wskazane konto w terminie 7 dni od
daty doręczenia żądania zapłaty tych kar.
7. W przypadku wystąpienia kar umownych, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot z tego tytułu, z
wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 2.
8. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania dodatkowego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
§ 10
1. Strony ustalają, że Zamawiający będzie dokonywał kontroli wykonanych usług a w razie stwierdzenia wad,
usterek, niewykonania usług lub nienależytego wykonania prac wystąpi do Wykonawcy o ich natychmiastowe
usunięcie, bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o usunięciu wad, o których mowa w ust. 1.
3. Kontrole stanu zimowego utrzymania dróg będą przeprowadzane przez upoważnionego przedstawiciela ze
strony Zamawiającego, bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o ich terminie.
§ 11

1. Zamawiający poza możliwością zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy, przewiduje
również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy także w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian / usługi zamiennej do przedmiotu zamówienia na
skutek wystąpienia nieprzewidywanych warunków atmosferycznych,
b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowanej zmianą przepisów prawa podatkowego mającą
wpływ na wysokość podatku VAT. Zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego
za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy,
c) wystąpienie uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego,
d) konieczność wprowadzenia zmian standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych.
2) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
a) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian / usługi zamiennej do przedmiotu zamówienia na
skutek wystąpienia nieprzewidywanych warunków atmosferycznych,
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b) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt
2 i 3 ustawy, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia prac objętych
umową,
c) zaistnienie siły wyższej (o okres działania siły wyższej oraz o okres niezbędny do usunięcia
skutków działania siły wyższej) lub zdarzeń niezależnych od stron, niemożliwych do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy, okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkujące brakiem możliwości terminowego wykonania
umowy,
d) działanie, zaniechanie lub opóźnienie ze strony Zamawiającego,
e) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na
skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez
Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań
zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie
umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim
przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas,
jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.
3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) zmiana dotycząca zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż
wykona umowę osobiście, w zakresie zgodnym ze SIWZ, zawartą umową oraz zapisami
wynikającymi z ustawy,
b) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy (podmiotu zobowiązanego), na którego zasoby
wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 i 2 ustawy, w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy, na wniosek
Wykonawcy uzasadniający taką zmianę, po wykazaniu przez Wykonawcę, iż proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
c) zmiana podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje
umowę przy pomocy podwykonawców, po spełnieniu przesłanek wynikających z SIWZ, umowy oraz
ustawy,
d) zmiana personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego (np. osoby
odpowiedzialne za realizację zamówienia itp.),
e) zmiana nazwy, adresu którejkolwiek ze stron,
f) zmiana warunków płatności z zastrzeżeniem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,
g) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ
na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy.
h) inne niezbędne zmiany pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego.
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) termin wykonania
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej
przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
3. Zamawiający poza możliwością zmian, o których mowa w ust. 1, może również dokonać zmian umowy w
przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie Zamawiającemu
przysługuje prawo do zmiany ustaleń zawartej umowy w zakresie, który uzna za uzasadniony. Zmiana
dokonana zostanie w formie aneksu do umowy.
§ 12
1. Strony zgodnie ustalają, że przysługuje im prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach wymienionych
w treści księgi III Kodeksu cywilnego.
2. Oprócz wypadków wymienionych w ust. 1 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w
szczególności:
1) w razie zaistnienia 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 państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie umowy,
3) Wykonawca nie rozpoczął usług bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie
4) Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację usług lub wykonuje je
nienależycie.
3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

7

Załącznik nr 7 do SIWZ
PROJEKT
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w
terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,
2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru usług lub odmawia bez uzasadnionej
przyczyny podpisania protokołu odbioru,
3) Zamawiający powiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swych zobowiązań wobec Wykonawcy.
4. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Stronom w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o
zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług w toku według stanu na dzień odstąpienia,
2) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę
zobowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za części
usługi, która została wykonana do dnia odstąpienia. W innych przypadkach wynagrodzenie
Wykonawcy nie przysługuje.
§ 13
Wierzytelność Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, nie może być przeniesiona na osobę trzecią w wyniku
przelewu wierzytelności, ani na podstawie innego tytułu prawnego bez wyraźnej zgody Zamawiającego –
Powiatowego Zarządu Dróg w Rawiczu – wyrażonej w formie zawartej umowy.
§ 14
(w przypadku korzystania z podwykonawcy)
1. Strony ustalają, że częściowy zakres zamówienia określony w § 1 niniejszej umowy zgodnie z
oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy ……………….... w
zakresie ……………………. (zostanie dostosowany w oparciu o dane wynikające ze złożonej oferty).
Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona osobiście.
2. Warunkiem przyjęcia i uregulowania faktury wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę jest
udokumentowanie dokonania zapłaty przez Wykonawcę wszystkim podwykonawcom za wykonanie przez
nich części umowy poprzez dołączenie do faktury oryginału oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego
dokonanie zapłaty należnej kwoty podwykonawcy wraz z załączeniem dowodu przelewu.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia w czasie trwania niniejszej umowy części zamówienia innym
podwykonawcom, po wcześniejszym zgłoszeniu Zamawiającemu zakresu podzlecanych prac. Przepisy ust. 2
stosuje się odpowiednio.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy
podwykonawców.
§ 14
(w przypadku braku podwykonawcy)
1. Strony ustalają, że żadnego zakresu zamówienia określonego w §1 niniejszej umowy, zgodnie z
oświadczeniem zawartym w ofercie, Wykonawca nie zamierza powierzać podwykonawcom. Cały zakres prac
Wykonawca wykona osobiście.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia w czasie trwania niniejszej umowy części zamówienia
podwykonawcom, po wcześniejszym zgłoszeniu Zamawiającemu zakresu podzlecanych prac.
3. W przypadku określonym w ust. 2 warunkiem przyjęcia i uregulowania faktury wystawionej Zamawiającemu
przez Wykonawcę jest udokumentowanie dokonania zapłaty przez Wykonawcę wszystkim podwykonawcom
za wykonanie przez nich części umowy poprzez dołączenie do faktury oryginału oświadczenia podwykonawcy
potwierdzającego dokonanie zapłaty należnej kwoty podwykonawcy wraz z załączeniem dowodu przelewu.
3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy
podwykonawców.
§ 15
1. Strony ustalają, że wszelka korespondencja będzie kierowana na adresy do doręczeń wskazane niżej:
1) Zamawiającego – ul. Podmiejska 10, 63- 900 Rawicz,
2) Wykonawcy - …….
2. W przypadku zmiany wskazanych w ust. 1 adresów, każda ze stron jest zobowiązana do niezwłocznego
poinformowania o takiej zmianie drugiej strony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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3. W przypadku braku zgłoszenia przez stronę zmiany adresu korespondencyjnego uznaje się, że wszelka
korespondencja wysłana na adres wskazany w umowie będzie uważana za skutecznie doręczoną.
§ 16
Wykonawca oświadcza, że wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia
stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których
dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia
poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych
oraz usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych
osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Naruszenie tak określonego
obowiązku przez Wykonawcę uprawniać będzie Zamawiającego do odstąpienia od Umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
§ 17
Strony oświadczają, że osoby podpisujące niniejszą umowę posiadają uprawnienia do ich reprezentacji i
podpisania niniejszej umowy.
§ 18
Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu
ze względu na siedzibę Zamawiającego (miejsce wykonania umowy).
§ 19
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach
procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 20
Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

/podpisy osób wskazanych w części wstępnej umowy/
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