
Załącznik nr 2
Umowa nr ………………………...

zawarta w dniu ……………… 2021 r. w Pyrzycach
pomiędzy:

Powiatem Pyrzyckim, reprezentowanym przez:
Stanisława Stępnia               - Starostę Pyrzyckiego,
Ewę Gąsiorowską-Nawój      - Wicestarostę,
przy kontrasygnacie Andrzeja Wabińskiego – Skarbnika Powiatu Pyrzyckiego,
zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym

a 

….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
zwaną dalej w treści umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11
września  2019  r.  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2021  r.,  poz.  1129)  po
przeprowadzeniu postępowania zgodnie z Zarządzeniem Starosty Pyrzyckiego w sprawie
wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach regulaminu udzielania zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych.
                          

§ 1.
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji  zadanie pn.  Zimowe
utrzymanie dróg na terenie powiatu pyrzyckiego w sezonie zimowym 2021-
2022 w mieście Lipiany  polegające na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych
na terenie miasta Lipiany w sezonie zimowym, od 01 grudnia 2021 r. do 31 marca
2022 r.:
1) usuwanie śliskości jezdni ulic - 80,00 km - średnia ilość przejechanych km

przy usuwaniu śliskości w sezonie zimowym przyjętym do wyceny, przez co
Zamawiający rozumie okres od 01 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.,

2) odśnieżanie jezdni  ulic  -  32,00 godz.  -  średnia ilość godzin odśnieżania w
sezonie zimowym przyjętym do wyceny, przez co Zamawiający rozumie okres
od 01 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

3) usuwanie śliskości chodników – 74 000,00 m2 średnia ilość m2 przy usuwaniu
śliskości  w sezonie zimowym przyjętym do wyceny, przez co Zamawiający
rozumie okres od 01 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

4) ręczne  odśnieżanie  chodników  –  10  rg  średnia  ilość  roboczo  godzin
odśnieżania w sezonie zimowym przyjętym do wyceny, przez co Zamawiający
rozumie okres od 01 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

5) mechaniczne  odśnieżanie  chodników  –  13  godz.  średnia  ilość  godzin
odśnieżania w sezonie zimowym przyjętym do wyceny, przez co Zamawiający
rozumie okres od 01 grudnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Drogi:

1566Z ul. Stefana Żeromskiego,
1572Z ul. Sikorskiego,
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1589Z ul. Armii Krajowej,
1590Z ul. Ciasna,
1591Z ul. Górna,
1592Z ul. Kopernika,
1593Z ul. Kościuszki,
1594Z ul. Lipowa,
1595Z ul. Okrzei,
1596Z ul. Oświęcimska,
1597Z ul. Plac Wolności,
1598Z ul. Polna,
1599Z ul. Niepodległości,
1600Z ul. Sienkiewicza,
1601Z ul. Szkolna,
1602Z ul. Traugutta,
1603Z ul. Wodna,
1608Z ul. Jedności Narodowej, ul. Mickiewicza, ul. Mostowa.

Chodniki:

1566Z ul. Stefana Żeromskiego,
1572Z ul. Sikorskiego,
1589Z ul. Armii Krajowej,
1592Z ul. Kopernika,
1593Z ul. Kościuszki,
1594Z ul. Lipowa,
1595Z ul. Okrzei,
1597Z ul. Plac Wolności,
1600Z ul. Sienkiewicza,
1601Z ul. Szkolna,
1608Z ul. Jedności Narodowej, ul. Mickiewicza, ul. Mostowa.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia określonego
w ust. 1 zgodnie z dokumentacją przetargową, zapytaniem ofertowym i zasadami
wiedzy technicznej. 

3. Szczegółowy zakres usługi określono w następujących załącznikach do umowy:
1) oferta Wykonawcy z dnia …………………….,
2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

Niniejsze  dokumenty  będą  używane,  odczytywane  i  interpretowane  według
następującego pierwszeństwa:
1)  umowa,
2)  oferta Wykonawcy
3)  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

4. Realizacja zimowego utrzymania dróg winna prowadzić do zapewnienia 
przejezdności dróg w stopniu gwarantującym bezpieczeństwo ruchu drogowego
i  jego funkcjonowanie bez większych zakłóceń,  zgodnie z określonymi  przez
Zamawiającego,  standardami  zimowego  utrzymania  dróg,  o  których  mowa  
w  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (załącznik  nr  3  do  zapytania
ofertowego),  dalej  zwanego  ZUD,  a w sytuacjach  szczególnego  natężenia
zjawisk  zimowych  -  do  istotnego  zmniejszenia  lub ograniczenia  zakłóceń  w
płynności ruchu drogowego. 

5.    Poza dokumentami wymienionymi w § 1 ust. 3 załącznikami do umowy są:
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1) wykaz  upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego  w  odniesieniu  do
zlecenia i wydawania poleceń Wykonawcy w ramach umowy,

2) wykaz telefonów komórkowych w pojazdach Wykonawcy biorących udział  
w akcji zimowego utrzymania dróg oraz imiona i nazwiska kierowców tych
pojazdów.

6. Żadna część umowy nie będzie interpretowana przez strony z pomniejszeniem
uprawnień Zamawiającego wynikających z oferty Wykonawcy oraz zapytania
ofertowego. 

§ 2.
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie usług oraz innych, które

stanowią przedmiot niniejszej umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym
personelem,  wysokiej  jakości  sprzętem  i  urządzeniami,  co  pozwoli  na
terminowe  wywiązywanie  się  ze  wszelkich  obowiązków  przewidzianych
umową,

2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również
ze  strony  jego  współpracowników,  kontrahentów  lub  podwykonawców  w
wykonaniu  czynności  przewidzianych  w  niniejszej  umowie  posiadają
niezbędne  kwalifikacje  i  uprawnienia  pozwalające  na  wykonanie  czynności
będącej jej przedmiotem,

3) jakość  sprzętu  oraz  urządzeń,  z  których  korzystał  będzie  przy  realizacji
niniejszej  umowy  spełniają  wymogi  techniczne  określone  odrębnymi
przepisami,

4) nie brał i nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach),
które  mogą  wpłynąć  negatywnie  na  jakość  lub  terminowość  wykonania
obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie,

5) nie  istnieją  żadne  umowy  lub  porozumienia  zawarte  z  osobami  trzecimi
ograniczające  lub  uniemożliwiające  mu  wykonanie  postanowień  niniejszej
umowy,

6) zapoznał  się  z  terenem  wykonywania  usług,  a  także  z  wszelkimi
ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wykonania przedmiotu umowy w oparciu o opis przedmiotu zamówienia,
b) realizacji prac ściśle wg poleceń Zamawiającego,
c) zapewnienia sprawności  technicznej  sprzętu oraz wystarczającej  ilości

środków chemicznych,
d) podstawienia  na  żądanie  Zamawiającego  w  wyznaczonym  miejscu

sprawnego sprzętu w celu rozpoczęcia realizowania warunków niniejszej
umowy, nie później niż …………………… od wezwania,

e) w  przypadku  konieczności  zorganizowania  drugiej  zmiany  lub  pracy
całodobowej  (dotyczy  to  również  pracy  w  niedzielę  i  święta  oraz  dni
ustawowo  wolne  od  pracy),  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
podstawienia  sprzętu  na  żądanie  Zamawiającego  na  określoną  przez
niego  zmianę  z  zachowaniem  niezbędnego  czasu  na  odpoczynek
pracowników,

f) w  razie  awarii  sprzętu  Wykonawcy,  przygotowanie  innego  sprzętu
spełniającego  wymagania  Zamawiającego  i  zawiadomienie  o  tym
Zamawiającego,
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g) w  przypadku  zniszczenia  lub  uszkodzenia  majątku  Zamawiającego  
z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do naprawienia i doprowadzenia
majątku Zamawiającego do stanu pierwotnego,

h) przerwania wykonywania zamówienia na żądanie Zamawiającego,
i) przekazywania przez osoby biorące udział w akcji zimowego utrzymania

dróg  informacji  o  aktualnym  stanie  realizowanych  prac,  stanie
przejezdności  dróg,  zagrożeniach  spowodowanych  warunkami
atmosferycznymi oraz innych zdarzeniach zauważonych na drodze.

3. Oprócz spełnienia warunków podanych w ust.  2  Wykonawca winien posiadać
środki  łączności  -  telefony komórkowe -  w pojazdach biorących udział  w  akcji
zimowego utrzymania dróg objętych przedmiotem umowy.

4. Poza  warunkami  określonymi  ust.  2  Wykonawca  winien  zapewnić  możliwość
całodobowej  łączności  Zamawiającego  z  osobą,  która  ze  strony  Wykonawcy
dysponować będzie sprzętem do zimowego utrzymania dróg.

5. Zamawiający  wymaga,  aby  wykonawca  lub  podwykonawca  zatrudniał  na
podstawie  umowy  o  pracę  wszystkie  osoby  wykonujące  czynności  objęte
zakresem przedmiotu  umowy,  w  tym prace  fizyczne  oraz  operatorów  sprzętu,
jeżeli  wykonanie  tych  czynności  polega  na  wykonywaniu  pracy  w  sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2020 r., poz. 1320).

6. Wobec  wymogu,  określonego  w  ust.  5  niniejszego  paragrafu,  Wykonawca
oświadcza, że przedmiot umowy realizowany będzie przez osoby, zatrudnione na
podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - Kodeks
pracy. 

7. W  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy,  Zamawiający  uprawniony  jest  do
wykonania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, odnośnie spełniania przez
Wykonawcę  wymogu  zatrudnienia,  na podstawie  umowy  o  pracę,  w  sposób
określony w art.  22 § 1 ustawy - Kodeks pracy, osób faktycznie wykonujących
czynności  objęte  przedmiotem  umowy.  Zamawiający  uprawniony  jest  w
szczególności do  żądania:

a) oświadczeń  potwierdzających  spełnienia  ww.  wymogów  i  dokonywania
ich oceny,

b) wyjaśnień,  w  przypadku  wątpliwości  w  zakresie  potwierdzenia  spełniania
ww. wymogów.

8. W  trakcie  realizacji  zamówienia  na  każde  wezwanie  Zamawiającego
w terminie  w  tym wezwaniu,  nie  krótszym niż  3  dni  robocze,  Wykonawca
przedłoży  Zamawiającemu wskazane  poniżej  dowody  w celu  potwierdzenia
spełniania  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę w trakcie realizacji zamówienia:

a) oświadczenie  zatrudnionych pracowników  zawierające  informacje,  w tym
dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia  umowy  o  pracę,  rodzaj  umowy  o pracę  i  zakres  obowiązków
pracownika,

b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego;  oświadczenie  to  powinno  w  szczególności  zawierać:
dokładne  określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
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zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i  nazwisk tych osób, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju
umowy  o  pracę  i wymiaru  etatu,  zakresu  obowiązków  pracownika  oraz
podpis  osoby  upoważnionej  do  złożenia  oświadczenia  w  imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) 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,  jeśli  został  sporządzony).  Kopia
umowy/umów  powinna  zostać  zanonimizowana  w  sposób  zapewniający
ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z  przepisami  ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników, nr konta bankowego; imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji;  informacje takie jak:  data zawarcia
umowy,  rodzaj  umowy  o  pracę  i wymiar  etatu  oraz  zakres  obowiązków
pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;

d) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  składek  na  ubezpieczenie  społeczne
i zdrowotne z tytułu  zatrudnienia na  podstawie  umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;

e) 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 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

9. Zamawiający  może  żądać  przedłożenia  jednocześnie  wszystkich  lub  też
każdego z osobna dowodów określonych w pkt. 8 powyżej.

10.Brak przedłożenia Zamawiającemu dowodów określonych w pkt. 8 powyżej, w
terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego,  Zamawiający  uzna  za  brak
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

11.W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy
przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę,  Zamawiający  może  zwrócić  się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 3.
Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za wykonanie usługi.

§ 4.
Terminy

Zamówienie będzie realizowane od 01 grudnia 2021 do 31 marca 2022 r.
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§ 5.
Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie Wykonawcy składa się z dwóch składników: 
1) miesięcznego wynagrodzenia podstawowego brutto (MP) stanowiącego kwotę

………………… złotych,
2) wynagrodzenia zmiennego stanowiącego iloczyn faktycznej ilości kilometrów

dróg odśnieżonych i/lub posypanych, bądź godzin pracy sprzętu koniecznych
do utrzymania danej drogi w wymaganym standardzie oraz ceny jednostkowej
odpowiednio za kilometr lub godzinę, podanej w formularzu ofertowym.

2. Szacunkowe  maksymalne  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy
określonego w § 1 wyniesie łącznie brutto: ……………………………………

    słownie kwota brutto:  ……………………………………………………………
3. Zamawiający  nie  przewiduje  indeksacji  cen  i  udzielania  zaliczki  na  poczet

wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu umowy.
4. Wykonawca  nie  może  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego,  pod  rygorem

nieważności, dokonać przelewu wierzytelności z umowy na osobę trzecią.
5. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej

zgody Zamawiającego są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

§ 6.
Nadzór nad pracami

Osoby  pełniące  dyżur  podczas  Zimowego  Utrzymania  Dróg,  ze  strony
Zamawiającego  mogą  przeprowadzać  kontrole  na  drogach  w  celu  sprawdzenia
jakości i ilości wykonanych prac.

§ 7.
Podwykonawcy

1. Wykonawca może wykonywać przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy.
2. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego

podwykonawcy,  w tym ich  przedstawicieli  lub  pracowników,  tak  jakby były  to
działania lub uchybienia Wykonawcy.

§ 8.
Płatności

1. Wynagrodzenie  stałe Wykonawcy, o którym mowa w § 4 pkt 1  wypłacane jest
wyłącznie  za  pełne  miesiące,  w których prowadzona ma być akcja  zimowego
utrzymania dróg, tj. w pełnych miesiącach obowiązywania umowy. 

2. Wykonawca uprawniony pozostaje do otrzymania miesięcznego wynagrodzenia
podstawowego wyłącznie w sytuacji, gdy wartość wynagrodzenia zmiennego w
danym  miesiącu  świadczenia  usług,  nie  przekroczy  wartości  miesięcznego
wynagrodzenia podstawowego (MP).

3. W sytuacji gdy, w danym miesiącu świadczenia usługi, wartość wynagrodzenia
zmiennego  jest  mniejsza,  niż  wartość  wynagrodzenia  podstawowego,
Wykonawcy należne jest wyłącznie wynagrodzenie podstawowe. 

4. W sytuacji, gdy w danym miesiącu wartość wynagrodzenia zmiennego przekracza
wartość  wynagrodzenia  podstawowego  Wykonawcy  należne  jest  wyłącznie
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wynagrodzenie zmienne, a prawo do pobrania wynagrodzenia podstawowego za
dany miesiąc wygasa. 

5. Wynagrodzenie  zmienne  Wykonawcy,  o  którym mowa w §  4  pkt  2  rozliczane
będzie  na podstawie  faktur  VAT wystawionych przez Wykonawcę w oparciu  o
karty  pracy  sprzętu,  potwierdzone  i  zaakceptowane  przez  upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego, w cyklach miesięcznych tj. za każdy zakończony
miesiąc kalendarzowy. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru
podpisany przez strony bez uwag.

6. Wzór karty pracy sprzętu, o którym mowa w ust. 5 udostępni Zamawiający.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.  5 stanowić będzie wynik iloczynu ilości

wykonanych  i  odebranych  usług  i  cen  jednostkowych  podanych  w  formularzu
cenowym stanowiącym załącznik do oferty.

8. Ze  względu  na  brak  możliwości  określenia  dokładnej  ilości  elementów
rozliczeniowych  w  celu  utrzymania  dróg  w  wymaganych  standardach,  ilości
podane w formularzu cenowym traktuje się jako ilości szacunkowe. W związku  
z  czym wynagrodzenie  Wykonawcy  będzie  ustalone  przez  przedstawicieli  obu
stron  na  podstawie  faktycznej  ilości  usług  wykonanych  przez  Wykonawcę,
zleconych  przez  Zamawiającego  jako  koniecznych  do  wykonania  w  celu
utrzymania dróg w wymaganym standardzie określonym w zapytaniu ofertowym.

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej
doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi Zamawiającemu. Za datę zapłaty
uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

10. Dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w ust. 9 stanowią:
1) oryginały  kart  pracy  sprzętu  potwierdzone  i  zaakceptowane  przez

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego,
2) zbiorcze  zestawienie  usług  wykonanych  w  danym  okresie  rozliczeniowym

zawierające  ilość  wykonanych  usług  w  każdym  asortymencie  prac  wraz
z wyliczeniem ich wartości.

11. Wynagrodzenie  Wykonawcy  zostanie  przekazane  na  rachunek  bankowy
wskazany  w  fakturze  VAT,  znajdujący  się  w  wykazie  podatników  VAT
udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Zamawiający
oświadcza,  że  będzie  realizować  płatności  za  faktury  z  zastosowaniem
mechanizmu podzielonej  płatności  tzw.  split  payment.  Zapłatę  w tym systemie
uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w umowie. Podzieloną
płatność  tzw.  split  payment  stosuje  się  wyłącznie  przy  płatnościach
bezgotówkowych,  realizowanych  za  pośrednictwem  polecenia  przelewu  lub
polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności
nie będzie wykorzystywany do zapłaty  za czynności  lub zdarzenia pozostające
poza  zakresem  VAT  (np.  zapłata  odszkodowania),  a  także  za  świadczenia
zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego
płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

12. W przypadku, gdy Wykonawcą będą podmioty realizujące wspólnie prace na
podstawie  art.  23  Pzp  (Konsorcjum),  zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  na  rzecz
pełnomocnika  (Lidera)  uprawnionego  do  reprezentacji  wszystkich  członków
Konsorcjum w trakcie  realizacji  prac,  składania wszelkiego rodzaju oświadczeń
woli  i  odbioru  Wynagrodzenia  w  imieniu  swoim  jak  i  pozostałych  członków
Konsorcjum.

§ 9.
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Ubezpieczenie

1. Wykonawca  zobowiązany  do  posiadania  przez  cały  okres  świadczenia  usług
opłaconej  polisy  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie
prowadzonej  działalności  gospodarczej  związanej  z  realizacją  przedmiotu
umowy, na kwotę nie niższą niż  wynagrodzenie Wykonawcy brutto podane w
formularzu ofertowym.

2. Ubezpieczeniu podlegać powinny w szczególności - odpowiedzialność cywilna
za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników 
i  osób  trzecich,  a  powstałe  w związku  z  wykonywaniem usług,  w tym także
ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  utrzymania  ciągłości  wymaganego
ubezpieczenia. Jeżeli umowa ubezpieczenia została zawarta na okres krótszy niż
wymagany  na  podstawie  ust.  1,  Wykonawca,  na  co  najmniej  7  dni  przed
terminem  końcowym  istniejącej  umowy  ubezpieczenia,  przedstawi
Zamawiającemu  dowody  ubezpieczenia  na  kolejny  okres.  Wykonawca
ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu polisy przedłożyć Zamawiającemu
jej  kserokopię,  potwierdzoną  za zgodność  z oryginałem  wraz  z  dowodem  jej
opłacenia, w takim terminie, aby była zachowana ciągłość ubezpieczenia.

4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy polisy,
o której mowa w ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć
Wykonawcę  na  jego  koszt.  Koszty  poniesione  na  ubezpieczenie  Wykonawcy
Zamawiający  potrąci  z wynagrodzenia  Wykonawcy.  Odstąpienie  od umowy
z przyczyn,  o  których  mowa  w niniejszym  ustępie,  stanowi  odstąpienie
z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę. 

§ 10.
Kary umowne

1. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  nakładania  na  Wykonawcę  kar
umownych  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu
umowy w okresie umownym.

2. Podstawą nałożenia na Wykonawcę kary jest sporządzony na piśmie protokół,
opisujący  charakter  i  wielkość  uchybień,  czas i miejsca  ich  stwierdzenia  oraz
podstawę prawną i wysokość naliczonej kary umownej.
Protokół  winien  być  podpisany  przez  obie  strony,  lub jednostronnie  przez
Zamawiającego, jeżeli Wykonawca odmówił złożenia pod nim swojego podpisu
lub  odmówił  przybycia  lub  nie  przybył,  z przyczyn  od  niego  zależnych,  na
wskazane  przez  Zamawiającego  miejsce  stwierdzonych  uchybień  w
wyznaczonym czasie  1  godz.  -  ze  stosowną  o  tym adnotacją  i  załączeniem
dokumentów, potwierdzających powyższe fakty, oraz dokumentacją fotograficzną
ujawnionych uchybień.

3. Wykonawca, jeżeli do uchybień, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
doszło bez wątpliwości z przyczyn leżących po jego stronie, winien przystąpić do
ich usunięcia niezwłocznie lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego –
niezależnie od pisemnego wyjaśnienia, które jest zobowiązany złożyć w ciągu
48 godzin od podpisania protokołu.

4. Decyzja o nałożeniu kary umownej zostanie podjęta przez Zamawiającego po
rozpatrzeniu  wyjaśnienia  Wykonawcy  oraz  uwzględnieniu  obiektywnych
okoliczności, niezależnych od stron.
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5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie z wynagrodzenia, o którym mowa w § 1
ust.  1,  naliczonych kar umownych, na podstawie noty księgowej,  wystawionej
przez Zamawiającego.

6. W  przypadku  braku  możliwości  potrącenia  w  sposób  określony  w  ust.  5
niniejszego paragrafu, termin zapłaty z tytułu kar umownych ustala się na 14 dni
od daty przekazania Wykonawcy noty obciążeniowej. 

7. Stronom przysługuje roszczenie o odszkodowanie uzupełniające na zasadach
ogólnych, gdy szkoda przewyższy nałożoną kwotę kary umownej.

8. Płacenie  kar  umownych  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  właściwego
wykonywania przedmiotu umowy, ani jakichkolwiek innych, wynikających z niej
powinności – w całym okresie ważności (obowiązywania) umowy.

9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
1) odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  w

wysokości 20% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 2 umowy,
2) opóźnienia w podstawieniu sprzętu celem rozpoczęcia realizacji prac liczone

w następujący sposób:
- do 15 minut – 100,00 zł;
- do 30 minut – 200,00 zł;
- do 60 minut – 300,00 zł;
- powyżej 60 minut – 400,00 zł,

3) niższego,  od  deklarowanego  w  ofercie  przetargowej,  stanu  ilościowego
sprzętu, za każdy rozpoczęty dzień takiej niezgodności, oddzielnie za każdą
brakującą jednostkę sprzętu jw., w wysokości 500,00 zł;

4) Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną  za  nieosiągnięcie  w
wymaganym terminie, z przyczyn leżących po jego stronie, stanu zimowego
nawierzchni  dróg,  opisanego  przyznanymi  im  standardami  ZUD,
w wysokości  1 000,00 zł,  za każde rozpoczęte 100 m drogi, na której taki
stan stwierdzono;

10.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  z  tytułu  odstąpienia  przez
Wykonawcę od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego  w
wysokości 20 % kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 umowy.

11. W  przypadku  braku  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób
wykonujących  czynności  objęte  zakresem  przedmiot  umowy,  w  wysokości
100,00 zł (słownie złotych: sto 00/100) za każdy dzień w okresie trwania umowy,
w którym nie dopełniono przedmiotowego wymogu – liczone za każdą osobę. 

12.  Maksymalna  wartość  kar  umownych  nałożonych  na  Wykonawcę  nie  może
przekroczyć 20% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 2 umowy.

§ 11.
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu  poza  przypadkami  określonymi  w  Kodeksie  cywilnym
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub części w terminie 30 dni
od  powzięcia  wiadomości  o  poniższych  okolicznościach,  gdy  w wyniku
wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy
lub znacznej części tego majątku uniemożliwiające realizację usługi.

2.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy terminie 30 dni od
dnia  stwierdzenia  rażącego  niewywiązywania  się  przez  Wykonawcę  z
obowiązków, wynikających z umowy, o których mowa w ust. 3.

3. Przez  rażące  nie  wywiązywanie  się  przez  Wykonawcę  z  obowiązków
wynikających z umowy należy rozumieć w szczególności:
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1) nieuzasadniony,  niższy  od  deklarowanego  w  ofercie  Wykonawcy,  stan
ilościowy  sprzętu  w  rzeczywistej  dyspozycji  Wykonawcy  (jednostki
ujawnione na bazie i/lub biorące udział w akcji zimowej);

2) dopuszczenie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, do powstania
przerw w ruchu pojazdów na drogach objętych II, III, V i/lub VI standardem
ZUD;

3) nieosiągnięcie, w wymaganym terminie, stanu zimowego nawierzchni dróg,
opisanego przyznanymi im standardami ZUD – wg załącznika nr 3;

4) nieusunięcie lub niestaranne usunięcie śniegu, błota pośniegowego, lodu
i/lub śliskości stwierdzone 2 krotnie;

5) nieterminowe wykonanie prac objętych ZUD, poleconych Wykonawcy przez
Zamawiającego  w  trybie  usunięcia  uchybień  stwierdzonych  w  realizacji
usług stwierdzone 2 krotnie.

4. Niezależnie  od  postanowień  powyższych,  w  razie  zaistnienia  istotnej  zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

5. W  przypadku,  o  którym  mowa  w  ust.  4  powyżej,  Wykonawca  może  żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12.
Uprawnienia Zamawiającego

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia szczegółowe:
1) zlecenie Wykonawcy realizacji prac na wybranych drogach lub na wybranych

odcinkach tych dróg objętych niniejszą umową,
2) nakazanie  powtórnego  wykonania  prac  w  przypadkach  wykonania  usług

niezgodnie z warunkami niniejszej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia
dla Wykonawcy,

3) odmowa  odbioru  prac  w  przypadkach  wykonania  usług  niezgodnie  
z warunkami niniejszej umowy.

§ 13.
Adresy do korespondencji

1. Upoważnionymi  przedstawicielami  Zamawiającego  w  odniesieniu  do  zlecenia  
i  wydawania  poleceń  Wykonawcy  w  ramach  niniejszej  umowy  są  osoby
wyszczególnione w załączniku do umowy.

2. Wykonawca lub osoby biorące udział  w akcji  zimowego utrzymania  po stronie
Wykonawcy  kontaktować  się  będą  z  Zamawiającym  bezpośrednio  w  siedzibie
Zamawiającego lub telefonicznie:
1) w czasie godzin służbowych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00

do 15:00, tel. 510 15 47 28 lub 91 88 11 379
2) po godzinach służbowych na numer telefonu upoważnionego przedstawiciela

Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 i pełniącego dyżur w danym terminie.
3. Zamawiający w każdym sezonie zimowym przekaże Wykonawcy grafik dyżurów

upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego  w  odniesieniu  do  zlecenia  
i wydawania poleceń Wykonawcy w ramach niniejszej umowy.

4. Sprzętem przeznaczonym do zimowego utrzymania dróg ze strony Wykonawcy
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dysponować będzie ……………………………………………
5.  Wezwania  Zamawiającego do rozpoczęcia  prac  przez Wykonawcę kierowane

będą do osoby wymienionej w ust. 4 telefonicznie oraz pocztą elektroniczną do
sieci Wykonawcy
1) w czasie godzin służbowych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 

do 15:00 tel. ………………..
2) po godzinach służbowych na numer telefonu .......................

6.  Wykaz telefonów komórkowych w pojazdach Wykonawcy biorących udział w akcji
zimowego utrzymania dróg oraz kierowców tych pojazdów stanowi załącznik do
umowy.

7. O wszelkich zmianach osób lub numerów telefonów strony winny niezwłocznie
informować się nawzajem przedkładając zmieniony wykaz, nie wymagają zmiany
umowy.

§ 14.
Zmiana umowy

1. Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  wymaga  formy  pisemnej  w  postaci
aneksu, pod rygorem nieważności.

2. Zmiana umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy.
3. W celu zmiany umowy Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu wniosek

w formie  pisemnej  dotyczący  zmiany  umowy  wraz  z  opisem  zdarzenia  lub
okoliczności  stanowiących podstawę do żądania takiej  zmiany,  który powinien
zawierać: 
1) opis zmiany, 
2) uzasadnienie zmiany, 
3) analizę kosztów zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia, 
4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 

4. Wniosek,  o  którym mowa w ust.  3  powinien  zostać  przekazany niezwłocznie,
jednakże  nie  później  niż  w  terminie  7  dni  roboczych  od  dnia,  w  którym
Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub
okolicznościach. 

5. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  wraz  z  wnioskiem  wszelkich
innych  dokumentów  wymaganych  umową,  w  tym  propozycji  rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady określone w zapytaniu ofertowym i informacji
uzasadniających  żądanie  zmiany  umowy,  stosownie  do  zdarzenia  lub
okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

6. W terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający
powiadomi  Wykonawcę  o  akceptacji  żądania  zmiany  umowy  i  terminie
podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji.

7. Zmiana postanowień umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron i będzie
wymagać formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem
nieważności. 

8. Zmiana  umowy  może  nastąpić  w  przypadku  zaistnienia  następujących
okoliczności: 
1) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 
2) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie

zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą
żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości
należytego wykonania umowy zgodnie z zapytaniem ofertowym, 
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3) nastąpi  zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub
obu stron, 

4) powstania  rozbieżności  lub  niejasności  w  rozumieniu  pojęć  użytych  w
umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy
w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, 

5) w przypadku wymiany sprzętu przez Wykonawcę na sprzęt o nie gorszych
parametrach od sprzętu zastępowanego;

6) w  przypadku  zwiększenia  ilości  i  parametrów  technicznych  sprzętu
potrzebnego  do  ZUD,  w  sytuacji  gdy  wpłynie  to  na  polepszenie  jakości
wykonywanych usług, nie ulega zmianie wynagrodzenie, o którym mowa w
§5 ust. 1 umowy; 

7) zmiany  miejsca  podstawienia  sprzętu,  w  sytuacji  gdy  wpłynie  to  na
polepszenie jakości wykonywanych usług, nie ulega zmianie wynagrodzenie,
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

8) zmiany ilościowej w przedmiocie zamówienia jednakże nie więcej niż o 20%,
w takiej sytuacji następuje zmiana wynagrodzenia, na zasadach określonych
w  §  5  ust.  1  pkt.  2,   w  sytuacji  gdy  wpłynie  to  na  polepszenie  jakości
wykonywanych usług.

10. Żadnej  ze  stron  umowy nie  przysługuje  roszczenie  o  zawarcie  aneksu  (obie
strony muszą wyrazić zgodę na zawarcie aneksu).

11. Niezależnie od powyższego, strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych
umowy,  a  także  zmian  korzystnych  z  punktu  widzenia  realizacji  przedmiotu
umowy,  w  szczególności  przyspieszających  realizację,  obniżających  koszt
ponoszony  przez  Zamawiającego  na  wykonanie,  utrzymanie  lub  użytkowanie
przedmiotu  umowy  bądź  zwiększających  użyteczność  przedmiotu  umowy.  W
takiej  sytuacji,  strony  wprowadzą  do  umowy  stosowne  zmiany  weryfikujące
redakcyjne  dotychczasowe  brzmienie  umowy  albo  też  kierując  się
poszanowaniem  wzajemnych  interesów,  zasadą  równości  stron  oraz
ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
przedmiotu  umowy,  określą  zmiany  korzystne  z  punktu  widzenia  realizacji
przedmiotu umowy. 

12. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące
zmiany:

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) danych teleadresowych, 
3) danych rejestrowych,
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 15.
Sąd właściwy

W  przypadku  ewentualnych  sporów  mogących  wyniknąć  na  tle  wykonywania
niniejszej umowy, sądem właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd właściwy ze
względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 16.
Prawo właściwe
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W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  mają  przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17.
Klauzula salwatoryjna

1. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać
się  nieważne,  ważność  całej  umowy  pozostaje  przez  to  w  pozostałej  części
nienaruszona.

2. W  takim  przypadku  strony  umowy  zastąpią  nieważne  postanowienie  innym,
niepodważalnym  prawnie  postanowieniem,  które  możliwie  najwierniej  oddaje
zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to
także ewentualnych luk w umowie.

§ 18.
Dane osobowe

1. Administratorem  danych  osobowych  Wykonawcy  powierzonych  w  niniejszej
umowie jest Powiat Pyrzycki – Starostwo Powiatowe w Pyrzycach.

2. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy,
w zakresie o  którym mowa w umowie w czasie trwania niniejszej umowy. 

3. Dane  osobowe  Wykonawcy  przetwarzane  będą  do  końca  trwania  umowy,  na
podstawie art.  6  ust.  1 lit.  b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady
(UE) 2016/697 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 (dalej „RODO”).

4. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę ma charakter dobrowolny, ale jest
niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 

5. Podane  przez  Wykonawcę  dane  osobowe  przechowywane   przez   okres
niezbędny  do  realizacji  celów określonych w niniejszej umowie w zakresie,  o
którym mowa w umowie.

6. W  związku  z  przetwarzaniem  podanych  danych  osobowych  Wykonawcy
przysługują następujące prawa: 
1) prawo dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
3) prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
5) prawo do przenoszenia danych;
6) prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych,  jeśli  ma  to

uzasadnienie i nie jest sprzeczne z przepisami prawa.
7. W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu

podanych przez Wykonawcę danych osobowych, ma on prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 19.
Egzemplarze umowy

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

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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Załączniki:
1) oferta Wykonawcy,
2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – ulice w mieście Lipiany.
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