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Umowa (wzór) 

 

W dniu ........................ w Ciechanowie pomiędzy:  

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................ 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

................................................................................................................................................ 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia , którego przedmiotem jest: 

Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych …………………….Część .........   -    

............................................................................................................... 

 

§ 2 

1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

1) odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej nawierzchni dróg według standardów zimowego 

utrzymania ustalonych przez zamawiającego, 

2) utrzymanie w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji niniejszej umowy wraz z ich           

obsługą, 

3) zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo - remontowej sprzętu  

przewidzianego do świadczenia usług, 

4) niezwłoczne przekazywanie (za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy i sprzęt) upoważnionym 

przez Zamawiającego osobom informacji o: 

a) aktualnym stanie przejezdności dróg, 

b) czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych usług na odcinkach dróg, 

c) zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, 

d) innych zdarzeniach zauważonych na drogach. 

2. Wykonawca wykonujący usługi zwalczania śliskości we własnym zakresie zabezpiecza materiał 

uszorstniający niezbędny do prawidłowego wykonania umowy  w ilościach zapewniających  terminowe i 

bezusterkowe (stosowane wg standardów) zwalczanie śliskości zimowej, składowany na placu 

Wykonawcy (jeżeli dotyczy). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontrolowania jakości i składu mieszanki uszorstniającej.   

4. Koszt badań wraz ze wszystkimi skutkami ubocznymi ponosi strona, na której niekorzyść przemawia 

wynik badania. 

§ 3 

1. Zamawiający w terminie do 30 dni od zawarcia umowy przekaże Wykonawcy imienny wykaz osób 

upoważnionych przez Zamawiającego do nadzoru nad wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu 

umowy. 

2. Zmiany wykazu osób upoważnionych przez Zamawiającego do nadzoru będą dokonywane w formie     

pisemnej i nie stanowią zmiany umowy. 

3. Osoby wymienione w ust. 1 posiadają upoważnienie  do wzywania i odwoływania zespołów roboczych 

wykonawcy, wydawania im poleceń i instrukcji, prowadzenia bieżącej kontroli, a także codziennego 

potwierdzania dokumentów Wykonawcy w zakresie ilości i jakości wykonanej usługi. 

4. Wykonawca w terminie do 30 dni od zawarcia umowy: 
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1) wskaże zamawiającemu numer kontaktowy telefonu, pod którym będzie dostępny przez okres  

obowiązywania umowy,  

2) zgłosi gotowość materiałów i sprzętu wyposażonego w system monitorująco - kontrolujący GPS, 

który będzie identyfikował rodzaj, markę pojazdu, jego numer rejestracyjny, godzinę wyjazdu, 

powrotu, ilość przejechanych kilometrów, wskaże miejsce przejazdu samochodu, pracy pługa                    

i piaskarki, 

3) na własny koszt zapewni Zamawiającemu podgląd internetowy pracy sprzętu w systemie GPS,         

potwierdzony pisemnym zgłoszeniem. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o ewentualnej zmianie    

danych wymienionym w ust. 4 pkt 1. 

 

§ 4 

1. Wezwanie zespołów roboczych Wykonawcy przez Zamawiającego odbywać się będzie w formie 

telefonicznej.   

2. W sytuacji podjęcia przez Wykonawcę samoistnej realizacji usługi – bez otrzymana wezwania 

Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1 - Wykonawca nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego przystąpienia do realizacji usług w terminie nie dłuższym    

niż 1 godzina od przyjęcia wezwania w sposób opisany w ust. 1.  

4. W razie wystąpienia opóźnienia w rozpoczęciu wykonywania przez wykonawcę usług przekraczającego      

czas określony  w ust. 3, Zamawiający ma prawo powierzyć wykonywanie usług innemu wykonawcy. 

5. Okresowe powierzenie przez Zamawiającego wykonywania usług objętych niniejszą umową innym     

wykonawcom, w przypadku określonym w ust. 4 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar     

umownych ustalonych niniejszą umową. 

 

§ 5 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia o którym mowa w § 1 obejmuje okres od dnia …………………. 

do dnia ……………………  

2. Długość okresu świadczenia usługi, o którym mowa w ust. 1 będzie uzależniona od warunków 

atmosferycznych. 

3. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu  wykonywania usług podejmie  Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 

w Ciechanowie i przekazuje ją Wykonawcy. 

 

§ 6 

1. Za wykonanie usługi Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w wysokości brutto -  

……………….. zł (słownie: …………………..), w tym netto …………. zł i podatek VAT ………... % …………….. zł w 

oparciu o ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego dla części nr ……….. w wysokości: …………… brutto, 

………… netto, VAT ………………….. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia przez    

Wykonawcę. 

3. Wynagrodzenie faktyczne, przy uwzględnieniu ust. 1, dla Wykonawcy ustalone będzie jako iloczyn    

oferowanej ceny  jednostkowej i faktycznie wykonanej ilości usług wykazanych w raportach pracy  

potwierdzonych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Ilość godzin/km/wyjazdów 

przedstawiona na formularzu kosztorysu ofertowego jest wyłącznie liczbą orientacyjną i nie stanowi 

podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. 



Załącznik nr 4 do SIWZ 

3 

4. Rozliczenie finansowe za wykonanie usługi odbywać się będzie po zakończeniu każdego miesiąca                     

na podstawie prawidłowo wystawionych faktur. Do każdej faktury Wykonawca musi dołączyć raporty                

z systemu GPS przedstawiające pełną historię pracy w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy faktura. 

5. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie Wykonawcy, na jego konto w ciągu 30 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z raportem/raportami GPS, o których mowa w ust. 4,                       

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - split payment (jeżeli dotyczy).      

6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktury w postaci elektronicznej poprzez portal 

https://efaktura.gov.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu                  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym. Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie zarejestrowany jest pod nr PEF-5661677009.  

7. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom w rozumieniu art. 36 a ust. 1 ustawy z dnia                        

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, następujący zakres przedmiotu umowy: 

......................................................................................................................................................... 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność                      

z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

3. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy                           

w przypadku, gdy wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom. 

4. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcy      

uznane będzie brak przedłożenia w wymaganym terminie oświadczeń podwykonawców o dokonanej     

zapłacie wynagrodzenia lub brak przedłożenia dowodów zapłaty podwykonawcy. 

5. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy zostanie 

potrącona z wynagrodzenia przysługującego wykonawcy.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy konieczność zapłaty     

bezpośredniego wynagrodzenia podwykonawcy zaistnieje przynajmniej 3 razy lub, gdy suma 

wypłaconych  przez zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy wynagrodzeń przekroczy 5% wartości 

umowy. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawcy jak za własne 

działania lub zaniechania. W szczególności wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie 

szkody  wyrządzone przez podwykonawców zarówno zamawiającemu, jak i osobom trzecim. 

 

§ 8 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający może 

naliczyć Wykonawcy kary umowne z tytułu: 

1) zwłoki w rozpoczęciu wykonania usługi w wysokości 150% ceny jednostkowej brutto danego sprzętu 

za  każdą godzinę opóźnienia, 

2) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w wysokości 50% wartości przedmiotu umowy brutto 

określonej  w § 6 ust. 1, 

3) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokości 50% wartości 

przedmiotu umowy brutto określonej  w § 5 ust. 1, 

4) za nieprawidłową zawartość mieszanki uszorstniającej – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za 

każdy potwierdzony przypadek. 
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2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z wynagrodzenia przysługującego      

Wykonawcy kar umownych o których mowa w ust. 1 w przypadku wystąpienia przesłanek do ich  

naliczenia. 

3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy                      

z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność,  w  wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 6 ust. 1 umowy. Kary nie nalicza się  jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o 

których mowa w § 9 umowy. 

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron umowy wynosi 75 

% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

 

§ 9 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:  

1) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie stawił się celem wykonania przedmiotu zamówienia    

określonego w § 1, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy,  

3) Wykonawca wykonuje czynności objęte niniejszą umową przy udziale podwykonawcy bez uzyskania 

akceptacji Zamawiającego, 

4) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami      

Zamawiającego lub niniejszą umową, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania            

Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, 

5) Zamawiający dokona więcej niż trzy razy bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub                      

w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty na sumę większą niż 5% wartości brutto, 

6) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie     

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku     

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

7) wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części lub nastąpi zrzeczenie     

się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli, 

8) nastąpi upadłość Wykonawcy lub zostanie Zamawiającemu przedstawiona złożony przez Wykonawcę 

wniosek o ogłoszenie jego upadłości, 

9) rozpocznie się  procedura likwidacji Wykonawcy, również w razie likwidacji w celu przekształcenia 

lub restrukturyzacji. 

 

§ 10 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy jak również za szkody wyrządzone osobom trzecim za niewykonanie lub wykonanie              

z nienależytą starannością przedmiotu umowy. 

 

§ 11 

1. Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy: 

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację, 

zamówienia lub świadczenia stron, 

2) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy uzależnione od warunków atmosferycznych, 

3) zmniejszenie ilości godzin wykonywania usług uzależnione od warunków atmosferycznych, 

4) zmiany wynagrodzenia (przy zmniejszeniu ilości godzin wykonywania usług lub przy zmniejszeniu 

kilometrów,  w przypadku przekazania dróg innemu zarządcy). W takim przypadku  wynagrodzenie    
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dla Wykonawcy ustalone będzie jako iloczyn oferowanej ceny jednostkowej i faktycznie wykonanej 

ilości usług wykazanych w raportach pracy lub  kartach drogowych potwierdzonych przez osoby 

upoważnione przez Zamawiającego, 

5) zmiana zakresu części zamówienia powierzonej do wykonania przez Podwykonawców, 

6) zmiana wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, na nowego wykonawcę                      

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian umowy, 

7) zmiana podmiotu trzeciego, na zasobach którego polega Wykonawca wykazując spełnienie warunku 

udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że nowy podmiot będzie spełniał warunki udziału w 

postępowaniu w tym zakresie,  

8) zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

3. Postanowienia ust 2. stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę jednocześnie 

nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. Zmiany w/w wprowadzone do    

umowy winny być poprzez aneks. W przypadku każdej zmiany, o której mowa powyżej po stronie      

wnoszącego propozycję zmian należy udokumentowanie powstałej okoliczności. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie    

publicznym, 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,  Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego     

z tytułu wykonanych usług. 

 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień  

publicznych i Kodeksu Cywilnego. 

2. Wszelkie  spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd  właściwy     

dla siedziby zamawiającego.  

§ 13 

Umowa została sporządzona sporządza w 4 egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego                             

i 1 dla Wykonawcy. 

 

§ 14 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1. Oferta Wykonawcy z dnia ......... wraz z załącznikami, 

2. Specyfikacja warunków zamówienia, 

3. Plan zimowego utrzymania dróg na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie. 

 

 

 

Wykonawca:          Zamawiający: 

   


