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-projekt- 

U M O W A  N R 272…………… 

Zawarta w dniu …….2017 roku w Krapkowicach pomiędzy :  

1. Gminą Krapkowice, z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 

    Krapkowice, NIP : 199-00-12-987,  reprezentowaną przez Burmistrza Krapkowic– Andrzeja Kasiurę, 

    przy kontrasygnacie  Skarbnika Miasta – Ryszarda Pateja , zwaną dalej „Zamawiającym”, a  

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  została zawarta umowa następującej treści :  

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 

 w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 209 000 euro dla usług,  przeprowadzonym  zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych -   ( t. j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579 ) zwanej dalej „ustawą ” została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia na zadanie nr * 

…………………………………………………..  

2. Do rozprowadzania środków chemicznych i uszorstniających Wykonawca może stosować 

posypywarki (piaskarki, solarki), dozujące i rozsypujące materiały uszorstnające i chemiczne.  

Urządzenie dozujące rozsypywarki powinno zapewniać uzyskanie wydatków jednostkowych 

ustalonych normami technologicznymi :  

-dla środków chemicznych od 10-30 g/ m 2  

-dla materiałów uszorstniających od 60-150g/m 2  

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania w gotowości sprzęt  wraz z obsługą oraz zapewni 

materiał  do zwalczania śliskości nawierzchni jezdni i chodników w technologii mieszanki solno-

piaskowej (4% i 20%) i piasku uszorstniającego.  

* - adekwatnie do przedstawionej oferty. 

§ 2 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy, 

wyliczone będzie na podstawie  ryczałtowych cen jednostkowych ( stawka brutto) wynikających z 

Formularzy cenowych stanowiących załącznik nr  1 do niniejszej umowy oraz faktycznie wykonanych 

prac stwierdzonych na podstawie protokołu przyjęcia prac o którym mowa w § 3. 
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2. Oferowana cena  zawiera wszystkie koszty związane z realizacją usług, wszystkie koszty 

bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk oraz inne koszty wynikające  z realizacji zadania, bez 

których  wykonanie zadania byłoby niemożliwe, w tym również podatek VAT  i inne niezbędne.  

3. Wykonawca nie będzie otrzymywał odrębnego wynagrodzenia za pełnienie dyżurów. Koszty te, jak 

również  wszelkie inne koszty jakie poniesie w związku realizacją zamówienia,  Wykonawca ujął w 

cenach jednostkowych podanych w Formularzach cenowych, stanowiących zał. nr 1 do umowy. 

4. Zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy nie mogą przekroczyć środków 

finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie Zamawiającego, na dany rok. 

5. Stawki jednostkowe wyszczególnione w ust. 1 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy i nie podlegają zmianom w czasie obowiązywania umowy za wyjątkiem 

przypadku  o którym mowa w § 12 ust.1,  pkt 1. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 stanowić będzie wynik sumy iloczynu ilości jednostki 

usług odebranych  przez Zamawiającego i cen jednostkowych ( stawka brutto) zgodnie z ust.1. 

 

§ 3 

1. Faktura za wykonaną pracę będzie realizowana po uprzednim bieżącym sprawdzeniu i akceptacji 

przez Zamawiającego jakości (bezusterkowej) wykonanych usług oraz zgodności jej wykonania z 

umową, obowiązującymi przepisami i po protokolarnym przejęciu prac przez Zamawiającego,  

w terminie do 21 dni po dostarczeniu kompletu dokumentów.  

2. Fakturowanie i realizacja zapłaty za wykonane roboty odbywać się będzie w okresach 

miesięcznych,  z konta Zamawiającego, na konto Wykonawcy podane na wystawionej przez niego 

fakturze. 

                                                                                        § 4 

1. Usługi objęte niniejszą umową będą świadczone w sezonie zimowym 2016/2017. Umowa zostanie 

zawarta z terminem realizacji do 30 kwietnia 2017r.  

2. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu będzie podejmował Burmistrz Krapkowic.  

§ 5 

1. Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonaniu niniejszej 

umowy .  

2. Do koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby :  

1) Zamawiający : Dariusz Rusin,                                  tel.: 77/44 66 896 ; 517 023 541 - koordynator 

2) Wykonawca : …………………………………..                   tel.: 

3. Do zadań koordynatora  ze strony Zamawiającego należeć będzie: telefoniczne zlecanie podjęcia 

czynności określonych umową  osobie wskazanej w ust. 2, pkt 2 umowy, wydawanie poleceń, 
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instrukcji , nadzorowanie i kontrola wykonywanych czynności  oraz rozliczanie płatności za wykonanie 

usługi. 

4.Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia. 

5. Po wydaniu zlecenia,  o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia pracy 

w czasie ………… minut ( zgodnie z deklaracją zawartą w formularzu ofertowym ). 

6. Wykonawca może przystąpić do realizacji umowy jedynie na podstawie zlecenia o którym mowa w 

pkt 3, pod groźbą odmowy zapłaty. 

 

§ 6 

Oprócz czynności podstawowych do obowiązków Wykonawcy należy bezzwłoczne telefoniczne  

przekazanie koordynatorowi  Zamawiającego  informacji o :  

1. aktualnych stanach przejezdności dróg chodników, stwierdzonych w trakcie realizacji usługi.  

2. czasie rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia prac na poszczególnych odcinkach dróg,  

3. zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,  

4. innych zdarzeniach na drogach powodujących utrudnienia w ruchu drogowym.  

§ 7 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną według Kodeksu cywilnego a także ponosi wszelkie 

koszty z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem: nieszczęśliwych zdarzeń i wypadków dot. 

pracowników oraz osób trzecich -za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone w następstwie 

niewykonania lub nienależytego wykonywania usług objętych umową (szczególnie za skutki usług 

niezgodnych ze standaryzacją, skutkami opóźnień w przystąpieniu do realizacji usługi).  

2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca  przedłoży Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową od 

odpowiedzialności cywilnej,  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 

przedmiotem umowy, z sumą gwarancyjną  na kwotę co najmniej 100.000 zł. za szkodę na osobie lub 

w mieniu od jednego zdarzenia  oraz zobowiązuje się posiadać w/w polisę w pełnym okresie realizacji 

umowy.  

3. W przypadku, gdy fakt opłacenia składek polisy nie będzie wynikał z samej treści polisy, 

Wykonawca załączy do polisy inny dokument  potwierdzający odprowadzenie stosownych składek  

(np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp. ) 

§ 8 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy przy użyciu sprzętu, o którym mowa w 

zał. nr 7 do umowy – Wykaz sprzętu  ( zał. nr 4 do SIWZ ), a w przypadku awarii – sprzętu nie 

starszego i o nie gorszych parametrach  technicznych  niż w zał. nr 7. 
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§ 9 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :  

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości  10.000,00 zł., 

2) za opóźnienie  w rozpoczęciu pracy  zleconej w sposób określony w  § 5 ust. 3 umowy,  w 

wysokości 0, 2 % kwoty, o której mowa w pkt  „1)”, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0, 05 % kwoty, o której 

mowa w punkcie „1)” za każdą godzinę opóźnienia,  

4) za używanie sprzętu starszego lub o gorszych parametrach technicznych niż wskazany w załączniku 

nr 7 do umowy,  w wysokości  100,00 zł.  za każdy dzień, 

5)Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na  

   podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 13 ust 2 , 

   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10.000,00zł za każdorazowe naruszenie. 

   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 czynności wskazane w § 13 ust. 2  czynności. 

2. Kary umowne podlegają sumowaniu. 

3.  Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych .  

§ 10 

1. Poza przypadkami wymienionymi w treści księgi III tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom    
    przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
 
    1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy : 
 
        a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
            w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –  
            odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  
           wiadomości o powyższych okolicznościach, 
        b) w przypadku likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 
        c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
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        d) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie  
             kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
        e) w przypadku gdy Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku wynikającego z § 7 ust. 2 i 3.  
            Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia , jednakże  
            nie więcej niż 800 zł, po czym może  rozwiązać umowę z obowiązkiem zapłaty kary umownej  
            w wysokości 10.000,00 zł. 
         f) W przypadku wadliwego wykonania usług będących przedmiotem umowy  przez Wykonawcę,  
             Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z zastosowaniem  
             kary umownej w wysokości 10.000,00 zł. 
         g) Zamawiający odstąpi od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy i naliczy karę umowną w 
           wysokości 10.000,00 zł, w przypadku 3-krotnego niespełnienia przez  Wykonawcę lub  
            Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób  wykonujących  
             czynności wskazane w § 13 ust. 2  umowy. 
 
      2)  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, i jeżeli  Zamawiający nie wywiązuje się  
            z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od  
            upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie. 
 
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego   
     oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Oświadczenie może zostać złożone  w terminie 30  
     dni, liczonych od dnia ujawnienia okoliczności stanowiącej podstawę  do odstąpienia. 
       

§ 11 

 1. Powierzenie wykonania części zamówienia  podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

  odpowiedzialności za należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego  przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust 1 

ustawy lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę  lub zrezygnować  z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

§ 12 

1. Zmiany do umowy możliwe są w przypadku: 

     1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie  

   mającym  wpływ na realizację przedmiotu umowy : 

          a)  podatku VAT - wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości  
          netto,  określonej w ofercie, powiększone o VAT  w aktualnej wysokości, 

          b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2  
        ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za  

              pracę  ( t. j. Dz.U. z 2017r., poz. 847), 
          c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  
             lub    wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
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        W  przypadku  zmian  przepisów,  w  zakresie  o  którym  mowa  w  lit.  b)  i  c),     
        Zamawiający  lub Wykonawca, w terminie 30 dni od wejścia w życie tych zmian,   
        może zwrócić się  do drugiej  strony  o przeprowadzenie  negocjacji  w  sprawie  
        odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Propozycja   
        zmiany wynagrodzenia wina być poparta stosownymi obliczeniami. Wyliczenia te 

  (kalkulacja  kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy wynikających z bieżącego 
   i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wykonujących  
   prace na rzecz wykonawcy) będą stanowić załącznik do aneksu do umowy. 

 
            2) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie  

               zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie  

               będącego pomiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach  

               określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków  

               udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jeśli Wykonawca  

               wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca  

               samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż  

               wymagane w trakcie przedmiotowego postepowania o udzielenie zamówienia  

              publicznego. 

  2. Zmiany do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem 

nieważności.       

§ 13 

   1. W trakcie realizacji zamówienia, w celu kontroli spełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników  

wykonujących czynności w ramach realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 2  na 

podstawie umowy o pracę,  na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym   wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w punkcie 2 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

     1) oświadczenie 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, 

     

     2) 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, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zawierać imię i nazwisko, datę 

zawarcia umowy, rodzaj umowy oraz wymiar etatu. 

  2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób które wykonują czynności związane bezpośrednio 
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z wykonywaniem prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg i chodników  m.in. operatorów 

sprzętu, kierowców i innych. 

  3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest również do : 

       1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania zatrudnienia     

           pracowników wykonujących czynności  o których mowa w ust. 2  na podstawie umowy o pracę, 

      2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,  

       3) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę  

            lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez  

         Państwową Inspekcję Pracy 

 

§ 14 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego jeśli przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach , 3 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                                  WYKONAWCA :  

 

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

 

Załączniki: (w zależności od nr zadania ) 

1. Formularz cenowy. 
2. Wykaz dróg w mieście – posypywanie. 
3. Wykaz dróg w mieście – odśnieżanie. 
4. Wykaz posypywania dróg gminnych w rejonie skrzyżowań. 
5. Wykaz dróg gminnych do zimowego utrzymania. 
6. Wykaz chodników do zimowego utrzymania. 
7. Wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy 


