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UMOWA NR …./ZDP/2017 
 
W dniu: …………… 2017 r., w: Kłodzku pomiędzy: 
Powiat Kłodzki 
ul. Okrzei 1 
57-300 Kłodzko 
NIP: 883-16-80-036 
Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku 
ul. Objazdowa 20  
57-300 Kłodzko  
reprezentowanym na podstawie: pełnomocnictwa nr 70/2016 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dn. 13 grudnia 
2016 r. (stanowiącego załącznik do niniejszej umowy), przez: Stanisława Sijkę - Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych w Kłodzku, zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
……….………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..……………… 
z siedzibą: ………………………………………………..………………………………………….……………………………………………………………...…,  
wpisanym do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej/do rejestru przedsiębiorców pod 
nr KRS: ………………………………, przez: …….………………………………………..………………………………………………………………………..  
NIP: ….…………..…..…., REGON: ….……....………….,  
reprezentowanym/ną na podstawie: …………………………………………………... (odpisu z KRS/pełnomocnictwa/innego 
dokumentu z którego wynika umocowanie do reprezentowania), (stanowiącego załącznik do niniejszej umowy) 
przez:  ……………………………………………. - …………..……………………………………, zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 
 
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDP.2000/AZ/36/2017 na zadanie pn.: 
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego w sezonie zimowym 2017/2018” 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawarta zostaje umowa następującej treści:  

 

§ 1 
 Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, usługę pod nazwą: „Zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego w sezonie zimowym 2017/2018”, w części dotyczącej zadania 
nr ….., pn.: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………, zgodnie:  
1) ze złożoną ofertą przetargową; 
2) z warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa; 
3) z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami; 
4) z postanowieniami kosztorysu ofertowego; 
5) z należytą starannością. 

2. Zakres zadania obejmuje: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Wymagania sprzętowe: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Planowana ilość: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Zabezpieczenie materiałów uszorstniających (w postaci m.in.: piasku i soli drogowej), niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy, leży po stronie Zamawiającego. Będą one składowane na bazie: ………………………………………. 

 

§ 2 
Terminy 

1. Niniejszą umowę zawiera się na okres: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2018 r.  
2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania jest otrzymanie informacji od Zamawiającego o rozpoczęciu akcji 

Zimowego Utrzymania Dróg. 
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3. Świadczenie usług, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, odbywało się będzie sukcesywnie w okresie jej 
obowiązywania, zgodnie z dyspozycjami złożonymi przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 
przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu (dni powszednie, niedziele i święta).  

4. Wykonawca, od dnia podpisania niniejszej umowy, zobowiązany jest zapewnić pełną gotowość sprzętową. 
Przez pełną gotowość sprzętową należy rozumieć, przygotowanie sprzętu przez Wykonawcę w taki sposób, aby 
na telefoniczne wezwanie upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca rozpoczął świadczenie 
usługi Zimowego Utrzymania Dróg, z uwzględnieniem czasu reakcji nie dłuższym niż ………. minut, określonego 
zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.  

 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Zamawiający zobowiązany jest do działania zgodnie z zapisami umowy, a w szczególności do: 
1) ustanowienia osoby (osób) koordynującej i nadzorującej realizację przedmiotu umowy; 
2) wyznaczenia osoby (osób) dyżurnego celem utrzymywania stałego telefonicznego kontaktu w celu 

wydawania stosownych dyspozycji w zakresie sposobu i wymiaru realizacji przez Wykonawcę usługi 
objętej umową; 

3) kontrolowania sposobu realizacji umowy przez Wykonawcę i rozliczania zrealizowanej usługi; 
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy; 

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji powierzonych usług i czynności zgodnie z zapisami niniejszej 
umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych usług oraz za stan techniczny 
wykorzystywanego w ramach realizacji usługi sprzętu. 

4. Wykonawca, w szczególności, zobowiązany jest do: 
1) zapoznania się z planem Zimowego Utrzymania Dróg, a w szczególności ze standardami, sposobem 

otrzymywania informacji i decyzji Zamawiającego w sprawach prowadzenia prac zimowego utrzymania, 
2) wykonywania usług objętych przedmiotem umowy w sposób nieutrudniający ruchu drogowego ponad 

miarę utrudnień wynikających i związanych z należytą realizacją przedmiotu umowy; 
3) stosowania się do dyspozycji Zamawiającego, o ile nie są one sprzeczne z zapisami niniejszej umowy; 
4) bezzwłocznego przekazywanie Zamawiającemu informacji o: 

a) aktualnych stanach przejezdności dróg; 
b) czasie rozpoczęcia i zakończenia prowadzonych prac na poszczególnych odcinkach dróg; 
c) innych zauważonych zdarzeniach na drogach. 

5) zapewnienia i dysponowania sprzętem wraz z obsługą, w ilości i rodzajach niezbędnych dla prawidłowego 
wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy; 

6) utrzymania sprawności technicznej pojazdów i sprzętu pozwalającej na niezwłoczne wykonywać usługi 
stanowiące przedmiot umowy, z zachowaniem czasu reakcji określonego w § 2 ust. 4 niniejszej umowy; 

7) zapewnienia pojazdów i sprzętu zastępczego, w przypadku awarii lub innych istotnych przyczyn 
uniemożliwiających świadczenie usługi przez pojazdy bądź sprzęt wskazany w ofercie, nie później niż do 2 
godzin od zaistnienia takiej awarii lub innej przyczyny, a także niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie 
Zamawiającego; 

8) zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego pomiędzy koordynatorem, ze strony wykonawcy, 
a upoważnioną, przez Zamawiającego, osobą do koordynowania i nadzorowania realizacji przedmiotu 
umowy; 

9) powiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach (wymianach) sprzętu zadeklarowanego do realizacji 
umowy w ofercie, zmiana sprzętu może być dokonana jedynie na inny sprzęt o tych samych lub lepszych 
parametrach technicznych, zgodnych z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia; 

10) zatrudniania odpowiedniej liczby pracowników i zaangażowania osób posiadających wymagane 
uprawnienia oraz kwalifikacje do wykonywania powierzonych im czynności objętych niniejszą umową; 

11) przestrzeganie przepisów prawa pracy oraz przepisów w zakresie zabezpieczenia społecznego w stosunku 
do osób uczestniczących w realizacji przedmiotu niniejszej umowy; 

12) przedkładania Zamawiającemu każdego projektu umowy o podwykonawstwo a także projektu zmian 
takiej umowy, wraz z dokładnym określeniem których części przedmiotu umowy dotyczy przedkładany 
projekt umowy o podwykonawstwo; 

13) przedkładania Zamawiającemu, poświadczonej za zgodność  z oryginałem kopii każdej zawartej  umowy 
o podwykonawstwo; 
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14) zapłaty Podwykonawcą należnego im wynagrodzenia; 
5. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie 
realizacji usług norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 
i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na 
czas realizacji usług zimowego utrzymania dróg. 

7. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną 
odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas wykonywania usług. W przypadku 
wystąpienia osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się 
niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego poniesione w tym zasądzone prawomocnymi 
wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego. 
 

§ 4 
Potencjał Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy, zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel 
posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wyko-
nania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót budowlanych będą-
cych przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci: ……………………………………………………..……………………….………………………… 
na zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę, celem 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie reali-
zował przedmiot umowy w zakresie: ……………………………….……………………………………..…………...……..…………………… 

…………………………………………………………………………………………………………..……..……….…….……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

4. W przypadku zaprzestania wykonania umowy przez: ………………………………………………………………………………………… 
z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu 
innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy 
udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

 

§ 5 
Zaplecze sprzętowe 

1. W celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się przygotować do dyspozycji 
Zamawiającego następujące rodzaje i ilości środków transportowych i sprzętowych (zgodnie z wykazem 
narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, przedłożonym przez Wykonawcę, stanowiącym 
załącznik do umowy): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wykonawca wyraża zgodę na zamontowanie zintegrowanych modułów GPS wraz z czujnikami umożliwiającymi 
lokalizację sprzętu oraz rejestrację jego pracy (praca pługa i piaskarki) na sprzęcie obsługującym zimowe 
utrzymanie dróg. 

3. Montażu dokona firma specjalizująca się w obsłudze tego typu urządzeń na zlecenie Zamawiającego i na jego 
koszt. 

4. Abonament za monitoring systemu GPS opłacać będzie Zamawiający, natomiast Wykonawca będzie 
zobowiązany do utrzymania sprawnych modułów do czasu zdemontowania ich przez Zamawiającego.  

5. W przypadku uszkodzenia urządzeń GPS lub czujników z winy Wykonawcy lub z powodu wady nośników, koszt 
naprawy pokryje Wykonawca. 

6. W przypadku wad lub usterek niemożliwych do usunięcia oraz w przypadku zagubienia lub zniszczenia 
zamontowanych urządzeń, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu nowego urządzenia. 

7. Po zakończeniu świadczenia usług zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszej umowy, urządzenia GPS 
zostaną zdemontowane przez Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez strony. 
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§ 6 
Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że w związku z realizacją przedmiotu umowy zapewni odpowiednie zasoby 
materiałowe i sprzętowe, zasoby finansowe, a także personel posiadający doświadczenie, wymagane 
uprawnienia i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do wykonywania niniejszej umowy. 

2. W terminie umówionym dla zapewnienia gotowości sprzętowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu na 
piśmie informację o osobie koordynatora ze strony Wykonawcy z podaniem numeru telefonu pod którym 
koordynator będzie pełnił całodobowe dyżury, wykaz kierowców, jednostek sprzętowych, wykaz pojazdów 
i sprzętu skierowanych do realizacji przedmiotu umowy wraz z numerami rejestracyjnymi. 

3. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania uwag i zastrzeżeń, a także do wystąpienia do Wykonawcy 
z żądaniem usunięcia osoby należącej do personelu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
która mimo udzielonego upomnienia: 
1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, 
2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, 
3) nie stosuje się do postanowień umowy lub przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego lub osób trzecich, 
 

§ 7 
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca 
zatrudnił, we własnym przedsiębiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o pracę osobę wykonującą 
czynności:  
1) kierowców/operatorów: samochodów, koparek, ładowarek wykorzystywanych do Zimowego Utrzymania 

Dróg,  
2) osoby pełniące dyżury, koordynatorów Zimowego Utrzymania Dróg. 

2. Wymogi określone przez Zamawiającego w ust. 1 nie dotyczą osób prowadzących jednoosobową działalność 
gospodarczą i w jej ramach wykonujących na rzecz Zamawiającego, Wykonawcy lub Podwykonawcy czynności 
określonych przez Zamawiającego w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu: 
1) w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy oświadczenie, że osoby realizujące 

przedmiot umowy w zakresie czynności wskazanych w ust. 1 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymienione czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby i wymiaru etatu tych osób oraz 
podpisu osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

2) w terminie 10 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy, listę pracowników zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę (ze wskazaniem ich zakresów czynności), przy pomocy których Wykonawca 
będzie realizował umowę). 

4. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości złożonego oświadczenia, Zamawiający ma prawo 
w szczególności do żądania: 
1) Poświadczonej za zgodność z oryginałem, odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
w/w 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 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; 

2) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

3) 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 pracownika, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
danych osobowych. 
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§ 8 
Zarządzanie realizacją Umowy 

1. Wykonawca upoważnia do kontaktów z Wykonawcą przy realizacji niniejszej Umowy Pana/Panią:…..………………, 
telefon: …………………………………………….. 

2. Zamawiający upoważnia do kontaktów z Wykonawcą przy realizacji niniejszej Umowy Pana/Panią:…..……………, 
telefon: …………………………………………….. 
 

§ 9 
Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części zamówienia Podwykonawcy według zasad 
określonych w Ustawie PZP oraz przepisach kodeksu cywilnego, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje 
do ich wykonania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty powierzone 
Podwykonawcom. 

2. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..…….………………………………………………………. 
…………..……………………………………………………………………………………………….….………………………………………………………… 

(nazwa, adres podwykonawcy, zakres czynności) 

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących 
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwyko-
nawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiające-
go, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy 
o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia, Zamawiającemu, 
projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy udzielonej w ramach niniejszego zamówienia publicznego -
wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł, nie później niż 14 dni 
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Pod-
wykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy, Projekt Umowy o podwykonawstwo, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli 
Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień 
przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień wpływu projektu do Zamawiającego. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy usługi. 

8. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu odpowiedzialności za wady 
i okresu odpowiedzialności, aby nie był on mniejszy i krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności za wady 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót przedkłada Zamawiającemu w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy udzielonej w ramach niniejszego zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

10. W przypadku, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 7, Zamawiający informuje 
o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej. 

11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się przepis art.6471 Kodeksu cywilnego oraz 
przepisy art. 143b - 143d Ustawy PZP. 

 

§ 10 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Szacunkowa wartość umowy wynosi: 
1) netto: ………………………………………………………………………………………............................................................ zł 
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2) VAT …%: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł 
3) brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł 
słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

2. Na potrzeby wzajemnych rozliczeń wynikających z niniejszej umowy i na podstawie oferty złożonej przez 
Wykonawcę, strony umowy ustalają, że stawka godzinowa za wykonanie usług stanowiących przedmiot 
umowy wynosi: 
1) za wykonanie usługi związanej z ……................................... - …….. złotych brutto (słownie: ……………..…... zł), 
2) za wykonanie usługi związanej z ……................................... - …….. złotych brutto (słownie: ……………..…... zł), 
3) za wykonanie usługi związanej z ……................................... - …….. złotych brutto (słownie: ……………..…... zł), 

3. Strony umowy dokonują wzajemnych rozliczeń po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. 
4. Rozliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zakończony miesiąc kalendarzowy, następuje na 

podstawie iloczynu następujących wartości: 
1) liczby godzin faktycznego wykonywania umówionych usług w danym miesiącu, oraz 
2) ceny za jedną godzinę świadczenia umówionych usług (stawki godzinowej) podanej przez Wykonawcę 

w ofercie. 
5. Liczbę godzin faktycznego wykonywania umówionych usług w zakończonym miesiącu ustala się na podstawie 

zapisów dokonanych w dzienniku pracy sprzętu oraz kartach drogowych w oparciu o dane dostarczane 
w raportach z pracy sprzętu GPS. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo korekt ilości godzin wynikających z przedłożonych zestawień wykonanych 
usług w przypadku gdy: 
1) wartości podane w dzienniku pracy sprzętu oraz kartach drogowych nie będą korespondowały z danymi 

dostarczanymi w raportach z pracy sprzętu GPS; 
2) w wyniku kontroli w terenie stwierdzone zostanie, usługa została wykonana niezgodnie z zapisami SIWZ; 

7. Podstawą płatności na rzecz Wykonawcy, są wystawione przez Wykonawcę faktury. 
8. Wykonawca wystawia faktury w oparciu  o protokoły odbioru wykonanych prac (wraz z zestawieniem kart 

drogowych i raportów pracy sprzętu, z wyszczególnieniem kursów potwierdzonych przez Zamawiającego) 
potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę, z uwzględnieniem następujących danych: 
Nabywca: Powiat Kłodzki, ul. S. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko, NIP: 883-16-80-036 
Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko 

9. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i przekazać Zamawiającemu fakturę za miesiąc bieżący do 5 dnia 
miesiąca następnego. 

10. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę 
na fakturze.  

11. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu 
pod rygorem zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę w razie uchylenia terminu płatności.  

12. Za datę zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
13. Wraz z przedkładaną fakturą, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

1) dowody zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji 
przedmiotu umowy, jeżeli przedmiot umowy wykonuje przy ich udziale; 

2) oświadczenie o wykonaniu wyłącznie siłami własnymi rozliczanej części przedmiotu umowy, jeśli 
przedmiot umowy wykonuje bez udziału Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

14. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie o podwykonawstwo, 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

15. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej zawiadomi Wykonawcę 
o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.  

16. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 15., podważających zasadność 
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasad-

ność takiej zapłaty lub 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy, 
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Pod-
wykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

17. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy należne wynagrodzenie, 
będące przedmiotem żądania, o którym mowa w ust. 14., jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 
udokumentuje jego zasadność fakturą VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi wykonanie 
i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust 15. uwag wykazujących niezasadność bezpo-
średniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu uchybienia terminowi zapłaty. 

18. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź skierowanej do depozytu 
sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

19. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  dokumentów, o których mowa w ust. 13., Zamawiający 
jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez 
Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez 
Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust. 13, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego 
terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.  

20. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku 
wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.  

21. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy i do wypłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zgłosi 
uwagi, o których mowa ust. 15 i wykaże niezasadność takiej płatności, lub jeżeli Wykonawca nie zgłosi uwag 
o których mowa w ust. 17,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykażą zasadności takiej płatności. 

22. Zamawiający może dokonać bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca zgłosi uwagi, o których mowa w ust. 15 i potwierdzi zasadność takiej płatności, lub jeżeli 
Wykonawca nie zgłosi uwag, o których mowa w ust. 15,  a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykażą 
zasadność takiej płatności. 

23. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona 
Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią protokołu odbioru przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę robót budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

24. Bezpośrednia płatność dokonywana przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy będzie obejmować wyłącznie należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu opóźnienia w 
zapłacie należnego wynagrodzenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę i będzie dotyczyć wyłącznie 
należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo robót 
budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług.  

25. Dokonanie bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub ważne złożenie 
kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytułu bezpośredniej płatności do depozytu sądowego, 
skutkuje umorzeniem wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia do 
wysokości kwoty odpowiadającej dokonanej płatności.  

26. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 
30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiającego 
uznania płatności bezpośredniej za uzasadnioną. 

27. Zamawiający może złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty lub co do 
podmiotu, któremu płatność należy się, co uznaje się za równoznaczne z wykonaniem w zakresie objętym 
zdeponowaną kwotą zobowiązania Zamawiającego względem Wykonawcy.  

28. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu płatności 
bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do wysokości kwoty należności za 
wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z Umowy. W przypadku różnic w cenach jednostkowych za 
wykonane roboty pomiędzy cenami jednostkowymi określonymi Umową o podwykonawstwo a cenami 
jednostkowymi określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT  lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen 
jednostkowych określonych Umową. 

29. W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiającego 
płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym, 
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i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców potwierdzające tę okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie 
wypłacona przez Zamawiającego Wykonawcy. 

30. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dołączy oświadczenia 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu lub przez nich lub objęciu 
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robót wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo 
oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową. 

31. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży; 
jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub 
udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

32. W przypadku Wykonawcy będącego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
dokonanie czynności, o której mowa w ust. 31., występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 
Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

33. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 31. dopóki Wykonawca nie przedstawi 
dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze 
środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.                                                                                       

34. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są 
względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 11 
Zamiana Umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej sporządzo-
nego aneksu podpisanego przez obie strony. 

2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 
1) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych 

zmuszających do prowadzenia akcji zimowego utrzymani dróg ponad termin określony w § 2 ust. 1 niniej-
szej umowy, przy zastrzeżeniu, iż termin realizacji zamówienia ulegnie przedłużeniu nie więcej  niż o czas 
trwania przyczyny powodującej konieczność jego zmiany. 

2) dopuszczalna jest zmiana planowanej ilości godzin świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszej 
umowy, w przypadku zaistnienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, których w mo-
mencie wszczęcia postępowania Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, 
w wyniku których Zamawiający zmuszony będzie zwiększyć ilość planowanych godzin wykonywania usługi 
pod warunkiem iż zmiana ta nie przekroczy 50% wartości określonego pierwotnie w umowie zamówienia; 

3) dopuszczalna jest zmiana szacunkowej wartości umowy, o ile zaistniały okoliczności opisane w § 11 ust. 2 
pkt. 2) niniejszej umowy; 

4) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wyko-
nawcy (np. zmiana adresu siedziby); 

5) dopuszczalna jest zmiana Wykonawcy - tylko i wyłącznie w przypadku sukcesji generalnej, przekształcenia, 
dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa; 

6) dopuszczalna jest możliwość zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji zamówienia przy pomocy pod-
wykonawców i/lub zmiany zakresu, które Wykonawca powierzy Podwykonawcą; 

7) dopuszczalna jest zmiana stawki podatku VAT i w związku z tym zmiana cen jednostkowych brutto - tylko 
w przypadku wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zaistniałej po dacie zawarcia umowy; 

8) dopuszczalna jest zmiana danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur, oraz ich księgowa-
nie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP. 

3. Umotywowany wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy w zakresie określonym niniejszym paragrafem 
winien być zgłoszony Zamawiającemu co najmniej 7 dni przed upływem terminu wykonania przedmiotu umo-
wy. 

 

§ 12 
Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wie-
dzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 
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1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwa-
nia Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasad-
nionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 

2) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego, 
3) podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co do której Zamawiający nałożył obowiązek wykonania 

przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania  ……………………………………………………………... 
(podmiot trzeci); 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie pu-
blicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca mo-
że żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wy-
konaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w for-
mie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstą-
pieniu przez Wykonawcę. 

 

§ 13 
Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 

1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy 
o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy zwłoka Zamawiającego w podpisaniu 
protokołu odbioru przekracza 21 dni; 

2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w for-
mie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o od-
stąpieniu przez Zamawiającego. 

 

§ 14 
Kary Umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 10% Ceny ofer-

towej brutto.  
2) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Pod-

wykonawcom - w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto - za każdy w/w przypadek. 
3) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

usługi  lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto za każdy nieprzedłożony do za-
akceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

4) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

5) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto 
- za każdy w/w przypadek.   

6) za dopuszczenie do wykonywania usług objętych przedmiotem niniejszej umowy innego podmiotu niż 
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania 
zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 10% Ceny ofertowej brutto, 

7) za niewykonanie obowiązku o którym mowa w § 9 ust. 3 umowy - w wysokości 500,00 zł za każdego pra-
cownika objętego przedmiotowym obowiązkiem, który nie będzie zatrudniony (przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę - każdy stwierdzony przypadek; 

8) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 3 i 4 umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy 
przypadek niewykonania obowiązku. 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej szkody, to Zama-
wiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Ko-
deksu cywilnego.  

3. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następne-
go po upływie terminu jej zapłaty. 

4. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 
W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać od-
setek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 
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5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonaw-
cy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań 
wynikających z Umowy. 

 

§ 15 
Procedury rozstrzygania sporów 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 

Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 
 


