Załącznik Nr 7.1

Nr sprawy: PZD/6/332/DW/SD/2019; PZD/8/342/DP/SD/2019

WZÓR / PROJEKT UMOWY
Zawarta w dniu .................... pomiędzy :
Powiatem Myszkowskim - Powiatowym Zarządem Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, 42-310 Żarki,
ul. Myszkowska 59, NIP : 577-197-51-85
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :
1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Zamawiającego),
a
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
REGON: ......................, NIP: .............................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. (imię, nazwisko i pełniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym
zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2018 r., poz. 1986
z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych, zostanie zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą cenową, do świadczenia usług
zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg
w Myszkowie w sezonie zimowym 2019/2020
zgodnie z:
- ofertą złożoną Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym poprzedzającym sporządzenie umowy (przetarg
nieograniczony przeprowadzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)
- obowiązującymi normami i przepisami prawa.
1.1 Przedmiot i zakres umowy obejmuje:
Usługi związane z wynajmem i świadczeniem usług sprzętowych wraz z operatorem przy zimowym utrzymaniu
dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie
zimowym 2019/2020 w postaci: Likwidacja gołoledzi przy użyciu piaskarko-solarki zamontowanej na
samochodzie ciężarowym wraz z odśnieżaniem pługiem średnim.
1.2 Wykonawca w celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą, zobowiązuje się utrzymać w ciągłej gotowości i dyspozycji jednostki
sprzętowe o rodzaju i w ilości ...........
1.3 Szczegółowa lokalizacja, wykaz i zakres poszczególnych ciągów dróg, w tym: jezdni, zatok autobusowych
objętych zimowym utrzymaniem w sezonie zimowym 2019/2020 określają Załączniki Nr 1 stanowiące integralną
część Umowy.
1.4. Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę, do jej wykonania
zatrudniał, we własnym przedsiębiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia:
1/8
PROJEKT Umowy - Z.U.D. w sezonie zimowym 2019/2020

a) siedmiu kierowców/operatorów sprzętu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
1.5 Dla udokumentowania tego faktu w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy Wykonawca przedłoży
zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego,
wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i kopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie osób na
umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od
pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
1.6 W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy osób wykonujących czynności w ramach
przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nowego wykazu osób
zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie
będą oni wykonywać oraz kopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji
zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Obowiązek ten wykonawca zrealizuje w
terminie 5 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Następnie na każde pisemne wezwanie
Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie
osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia.
1.7 W przypadku, gdy wykonawca nie dochowa, któregokolwiek z terminu wskazanego w ust. 1.5 oraz ust. 1.6
zamawiający obciąży wykonawcę karami umownymi za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,1% całkowitego
wynagrodzenia brutto wykonawcy dla poszczególnej części.
§2
1. Usługi zimowego utrzymania dróg będą polegać na:
a) zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu w celu usunięcia śniegu z jezdni, poboczy dróg oraz obiektów
towarzyszących, jakimi są zatoki autobusowe, pasy postojowe, itp. - według wskazań Zamawiającego,
b) utrzymaniu w sprawności technicznej jednostek sprzętu, osprzętu i nośników z obsługą operatorska w ilości
i o rodzaju wskazanym w § 1 ust. 1 pkt. 1.2, przewidzianych do zimowego utrzymania dróg oraz pozostawieniu
ich do dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie,
c) zapewnieniu przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo remontowej dla środków transportowych oraz
maszyn stosowanych do zimowego utrzymania dróg we własnym zakresie,
d) utrzymaniu sprzętu w ciągłej sprawności przez okres świadczenia usługi, a w przypadku ewentualnych awarii naprawy na koszt własny,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług i standardu zimowego utrzymania dróg o ile
zajdzie taka konieczność podyktowana okolicznościami nadzwyczajnymi.
§3
1. Integralnymi składnikami umowy są następujące dokumenty:
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
b) Opis przedmiotu zamówienia oraz Specyfikacja Techniczna usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg
c) Oferta Wykonawcy złożona w przetargu i przyjęta przez Zamawiającego do realizacji,
d) Formularz Ofertowy i Cenowy Wykonawcy,
e) Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
f) Lokalizacja, wykaz i zakres poszczególnych ciągów dróg, objętych zimowym utrzymaniem w sezonie zimowym
2019/2020.
§4
1. Termin realizacji zamówienia ustala się na następujące okresy:
1.1 USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA, tzn. gotowość sprzętowa dla usług związanych z usuwaniem śliskości
zimowej i odśnieżaniem dróg będzie obowiązywać w okresie: od dnia 15 października 2019 r. do 30 kwietnia
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2020 r.
1.2 Zamawiający określa czas trwania sezonu zimowego w terminach od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r.
2. Określony wyżej termin realizacji zamówienia może ulec zmianie tj. przyspieszeniu, skróceniu lub wydłużeniu
tego okresu w zależności od utrzymujących się warunków zimowych i trwającego sezonu zimowego 2019/2020.
3. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu wykonywania usług usuwania śliskości zimowej i odśnieżania
jezdni będzie podejmował Kierownik Zimowego Utrzymania Dróg z ramienia Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie.
4. Nadzór nad realizacją umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:
a) Kierownik Zimowego Utrzymania Dróg,
b) Dyżurni Zamawiającego.
5. W/w osoby posiadają kompetencje do wzywania do pracy i odwoływania z pracy zespołów roboczych
Wykonawcy, wydawania poleceń, instrukcji, prowadzenia bieżącej kontroli pracy, a także codziennego
potwierdzania dokumentów Wykonawcy w zakresie ilości i jakości wykonanej pracy.
§5
1. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy w osobie: ………..………………..........................
2. Wykonawca zapozna się w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z planem zimowego
utrzymania dróg w szczególności ze sposobem przekazywania, przyjmowania informacji i decyzji
od Zamawiającego.
3.Wykonawca będzie wykonywać usługi objęte umową na sieci dróg wojewódzkich i powiatowych
utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, wg planu zimowego utrzymania dróg.
4. Materiał do usuwania śliskości zimowej zapewnia Zamawiający.
5. Zakupiony przez Zamawiającego materiał do usuwania śliskości zimowej może być wykorzystywany przez
Wykonawcę wyłącznie na drogach wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych i zarządzanych przez Powiatowy
Zarząd Dróg w Myszkowie.
§6
1. Wykonanie usług będzie podlegało monitoringowi za pomocą urządzeń lokalizacji GPS.
2. Montaż urządzeń GPS, utrzymanie i inne opłaty z tytułu wyposażenia jednostek sprzętowych, wykona na
własny koszt Wykonawca.
3. W przypadku uszkodzenia urządzenia do monitorowania pracy sprzętu koszt ich naprawy ponosi Wykonawca.
4. W przypadku awarii samochodów z zamontowanym GPS ( trwającej od 2 do 5 dni ) za pracę samochodu
zastępczego nie posiadającego zamontowanego i współpracującego z Zamawiającym wymaganego urządzenia
GPS, Zamawiający zapłaci wykonawcy 70% ceny pracy jednostki sprzętowej posiadającej wadliwe urządzenie
GPS.
5. W przypadku długotrwałej awarii samochodu (trwającej pow. 5 dni) Wykonawca przemontuje urządzenie
monitorujące GPS na nowy samochód na własny koszt. Do czasu zamontowania urządzenia za pracę
zamiennego nośnika Zamawiający zapłaci 70% ceny pracy jednostki sprzętowej posiadającej wadliwe urządzenie
GPS.
§7
W przypadku awarii nośnika lub sprzętu Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć utrzymanie dróg
w odpowiednim standardzie sprzętem zamiennym o parametrach technicznych nie gorszych niż sprzęt
podstawowy określony w umowie.
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§8
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną według kodeksu cywilnego, a także ponosi wszelkie koszty
z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem:
a/ nieszczęśliwych zdarzeń i wypadków dot. pracowników oraz osób trzecich,
b/ za szkody osobowe i majątkowe wyrządzone w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonywania
usług objętych umową (szczególnie za skutki usług niezgodnych ze standaryzacją, czasem podstawienia sprzętu
lub urządzeń).
2. Wykonawca zapewnia, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą powstać
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, a polisa ta
obowiązywać będzie przez cały okres trwania niniejszej umowy. Zamawiający ma prawo przez cały okres
wykonywania umowy żądać niezwłocznego przedstawienia mu przez Wykonawcę dowodu podpisania ważnego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w pełnej wysokości na kwotę j.w.
3. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności :
a/ Usługi objęte umową , urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem
usług.
b/ Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników
i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi usługami, w tym ruchem pojazdów mechanicznych.

§9
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi zimowego utrzymania dróg, w tym jezdni pojazdami lub
sprzętem wg zasad określonych w „Opisie przedmiotu zamówienia i Specyfikacji Technicznej usług związanych
z zimowym utrzymaniem dróg” stanowiących zgodnie z § 3 pkt. 1b integralną część umowy oraz zgodnie
z rodzajem prac podanych w Formularzu Cenowym i Ofertowym Wykonawcy;
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania powierzonych prac w taki sposób, by w jak najmniejszym stopniu
powodowały utrudnienia i nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego.
3. Ryzyko wykonywanych prac objętych niniejszą Umową wynikające z braku ubezpieczenia AC pojazdów
obciąża Wykonawcę.
4.Za powstałe, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, wypadki i szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich
wynikłe z nieprawidłowego prowadzenia prac, bądź ich zaniechania, pełną odpowiedzialność ponosi
Wykonawca.
§ 10
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za 1h dyżuru domowego piaskarko solarki – tj. utrzymanie
jednostki sprzętowej w gotowości akcyjnej (– śr.720 godz. m-c na jednostkę sprzętową) stawkę ..... zł brutto za
godzinę dyżuru domowego.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za pracę piaskarko-solarki stawkę .... zł/km brutto
( szacowany zakres do przepracowania w sezonie zimowym 2019/2020 to 54 000 km)
3. Zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości obliczonej zgodnie z wytycznymi określonymi w ust. 1
przysługiwać będzie Wykonawcy za każdą godzinę jednostki sprzętowej przez cały okres trwania umowy
z wyłączeniem okresu/godzin pracy jednostki sprzętowej, tj. okres/czas podstawienia jednostki sprzętowej na
bazę Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, rozpoczęcia i zakończenia pracy jednostki
sprzętowej odnotowany w zeszycie pracy sprzętu i wg wskazań GPS.
4. Do płatności określonych w ust. 1 nie będą zaliczane godziny w których jednostka sprzętowa będzie
niesprawna lub ulegnie awarii.
5. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy zgodnie ze złożoną
ofertą kwotę: …………. zł netto (słownie: ………… zł 00/100) powiększoną o należny podatek VAT 8% co
stanowi kwotę: ………….. zł, łączna suma brutto: ………….. zł (słownie: ………….. zł 00/100)
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§ 11
1. Za wykonane usługi strony będą się rozliczać miesięcznie na podstawie faktur wystawianych przez
Wykonawcę.
2. Wykonawca zobowiązuje się przedkładać Zamawiającemu stosowne faktury w terminie do 10 dnia miesiąca
następnego po miesiącu, za który faktura jest wystawiana.
3. Zamawiająca zobowiązuje się do zapłaty należności w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia przez
Wykonawcę stosownej faktury.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego, określonego szacunkowo, zakresu przedmiotu
zamówienia objętego umową.
5. Rzeczywista wartość i zakres przedmiotu umowy uzależniona jest od utrzymujących się warunków zimowych
w sezonie 2019/2020 i wyznaczona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe i zrealizowany zakres prac.
6. Ceny jednostkowe i stawki określone w § 10 nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie
będą ulegały waloryzacji, oprócz ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
7.Fakturę należy wystawić na: Nabywca: Powiat Myszkowski, 42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 6,
NIP 577 197 51 85, Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki.
8. Powiatowy Zarząd Dróg w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwość przesyłana drogą elektroniczną
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pomocą platformy: efaktura.gov.pl.
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie stosuje mechanizm podzielonej płatności do faktur wystawionych przez
czynnych podatników podatku od towarów i usług, płatnych bezgotówkowo. (Zgodnie z uchwałą Nr 903/2018
Zarządu Powiatu w Myszkowie)
§ 12
1.Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania 24 godzinnej przez 7 dni w tygodniu gotowości sprzętu
określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1.2 Umowy, również w dniach wolnych i świątecznych, z możliwością podstawienia
go na bazę Zamawiającego w ciągu …… minut od powiadomienia przez dyżurnego akcji zimowej
i przystąpienia do czynności związanych z zimowym utrzymaniem.
2.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia łączności bezprzewodowej.
3.Wykonawca zobowiązany jest za wyposażenie sprzętu w lampy ostrzegawcze błyskowe (żółte lub
pomarańczowe) .
4.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powierzone prace /posypywanie, odśnieżanie, likwidacja gołoledzi/
zgodnie z obowiązującymi standardami.
5.Wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek niewłaściwej pracy sprzętu przy realizacji umowy
Wykonawca pokrywa we własnym zakresie.
§ 13
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wartości Umowy /Brutto/ ustalonej w oparciu
o kwotę określoną w § 10 ust. 1 dla poszczególnej części.
2. Ponadto wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 300 zł za każde 30 minut przekroczenia czasu podstawienia jednostki sprzętowej we wskazane miejsce,
liczone od godziny wymaganego podstawienia sprzętu - dla każdej jednostki sprzętowej,
b) 500 zł za każde podstawienie niesprawnego sprzętu, za każdą jednostkę sprzętowa i za każde zdarzenie,
c) 500 zł za każde niepodstawienie jednostek sprzętowych w ilości wymaganej przez Zamawiającego
5/8
PROJEKT Umowy - Z.U.D. w sezonie zimowym 2019/2020

i zagwarantowanej przez Wykonawcę, ściśle określoną w § 1 ust. 1 pkt 1.2 Umowy, za każdą jednostkę
sprzętową i za każde takie zdarzenie,
d) 500 zł za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi, za każde takie zdarzenie,
e) 500 zł za każde niepoinformowanie o awarii sprzętu, za każdą jednostkę sprzętową i za każde takie zdarzenie.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potracenia kar umownych z faktury, wystawionej przez Wykonawcę,
za wykonane usługi w danym miesiącu.
4. W przypadku nałożenia trzeciej kary umownej Wykonawcy - za to samo zdarzenie, może skutkować
zerwaniem umowy z Wykonawcą.
5. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy
pokrycia pozostałej części szkód, na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
7. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
bez zgody Zamawiającego.
§ 14
1. W przypadku nie rozpoczęcia pracy w danym dniu i o wyznaczonej godzinie i czasie z winny Wykonawcy,
Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczyć kary wyszczególnione w § 12
2. W przypadku wadliwego wykonania usług niezgodnie ze standardem, a będących przedmiotem umowy lub
w przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy
w trybie natychmiastowym z zastosowaniem kar umownych wymienionych w § 12.
§ 15
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy;
2) zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie Wykonawcy;
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
4) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiającego na piśmie;
5) Wykonawca przerwał realizację usług bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 6 godzin;
6) Wykonawca przynajmniej trzykrotnie w sposób nienależyty wykonał tą samą usługę;
7) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową i jej integralnymi
składnikami,
8) Wykonawca wykazuje braki w jakości i terminowości wykonania usług,
9) w innych przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia zaistnienia
lub powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia przez Zamawiającego i wymaga zachowania formy pisemnej.
§ 16
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie fakturami częściowymi (miesięcznymi)
za wykonane i potwierdzone przez Dyżurnego akcji zima usługi.
2. Podstawą do zapłaty za wykonane i odebrane elementy usług stanowi faktura łącznie z kartami drogowymi,
dokumentami najmu, raportów dziennej pracy sprzętu oraz wydruk z urządzenia GPS (wydruk z urządzenia GPS)
potwierdzone przez Dyżurnego akcji zima.
3. Należność wyszczególniona w fakturze powinna zostać przelana na konto Wykonawcy
w : ................................... Nr konta………………………………………………….. w terminie 30 dni od daty
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dostarczenia faktury do Zamawiającego.
§ 17
1.Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni roboczych od daty ich doręczenia.
2.Faktury przedłożone Zamawiającemu z naruszeniem zasad określonych w § 15 ust. 2 zostaną zwrócone
Wykonawcy z odmową ich realizacji. Ten sam tryb postępowania stosowany będzie w odniesieniu do faktur na
usługi dodatkowe i zamienne, bądź na które Wykonawca nie otrzymał zlecenia ich wykonania przez
Zamawiającego.
§ 18
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane wyłącznie
w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, z zastrzeżeniem art.144
ustawy Prawo zamówień publicznych. 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 zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekroczy
50% wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie. Zmiana umowy może być dokonana w niżej
wymienionych przypadkach:
1) Możliwa jest:
a) zmian adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy,
b) danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy banku lub Nr rachunku Wykonawcy
c) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy,
d) zmiana terminów wykonywania usług,
e) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki,
f) zmiana zakresu podwykonawstwa,
g) zaakceptowana zmiana podwykonawcy,
h) w zakresie powstania zmian w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
2) Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji gdzie wykonawcę, któremu zamawiający
udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca 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.
Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji przejęcia przez zamawiającego zobowiązań
wykonawcy względem jego podwykonawców.
3) Możliwa jest zmiana szacunkowego zakresu poszczególnych części przedmiotu zamówienia. Zamawiający
zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego, określonego szacunkowo, zakresu przedmiotu
zamówienia objętego umową.
4) Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
a) przedłużenia procedury przetargowej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia (w zakresie
poszczególnych części). Termin wykonania usług uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Określone w
SIWZ terminy Realizacji zamówienia mogą ulec zmianie, tj. skróceniu lub wydłużeniu w zależności od
utrzymujących się warunków zimowych i trwającego sezonu zimowego 2019/2020.
5) Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:
a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) z rezygnacją z części przewidzianego zakresu usług.
przy czym łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
3.Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1) Zamawiający:
a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany.
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2) Osoby występujące po stronie Zamawiającego:
a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.
3)Wykonawca:
a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany
4. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać
w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, itp.).
5. W rezultacie dokonania czynności opisanych w w ust. 2, ust. 3 i ust.4 może dojść do podpisania przez strony
aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.
6.Na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych niedopuszczalna jest jednak pod
rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy
niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności
przewidzianych przez Zamawiającego i określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
§19
Wykonawca oświadcza, że swoją działalność gospodarczą prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
§ 20
Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego i jednocześnie Wykonawca oświadcza, że na bieżąco będzie
wypełniał obowiązki jw. w związku z realizacją zamówienia publicznego objętego niniejszą umowa.
1rozporządzenie

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016), (Dz.Urz.UE.L.Nr127

§ 21
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają właściwe przepisy ustawy:
- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.)
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145 tekst jednolity z późn. zm).
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L
119 z 04.05.2016), (Dz.Urz.UE.L.Nr127)
2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć na
drodze polubownej w ramach postępowania reklamacyjnego, co w żadnym przypadku nie oznacza zapisu na sąd
polubowny.
3. W przypadku, gdy osiągnięcie porozumienia w myśl postanowień ust. 2 nie następuje, wszelkie spory
związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przed właściwym rzeczowo sądem powszechnym dla siedziby
Zamawiającego.
§ 22
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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