Załącznik nr 7

UMOWA NR DIN-ZA.272.1…/2019 (projekt)
zawarta w dniu ............ 2019 r. w Podegrodziu
pomiędzy:
Gminą Podegrodzie z siedzibą w Podegrodziu 248 reprezentowaną przez Stanisława Banacha – Wójta
Gminy przy kontrasygnacie: Agnieszki Pacholarz – Skarbnika Gminy zwaną dalej „Zamawiającym”,
a
................. z siedzibą w ..................... reprezentowanym przez ................ zwanym dalej Wykonawcą.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, została zawarta
umowa o następującej treści:
Przedmiot umowy
1.

2.

3.

4.
5.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w ramach zadania p.n.
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podegrodzie w sezonie zimowym 2019/2020” – część
nr ….1
Nr kodu wg CPV 90620000-9 usługi odśnieżania, 90630000-2 usługi usuwania oblodzeń.
Przedmiot zamówienia obejmuje usługę zimowego utrzymania dróg, w tym odśnieżanie i odśnieżanie wraz
z posypywaniem lub usuwaniem śliskości, zgodnie z zakresem rzeczowym (załącznik nr 1) oraz
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania dodatkowych usług zimowego utrzymania na drogach
gminnych nieujętych w wykazie – zakres rzeczowy (załącznik nr 10 do SIWZ) jako przeznaczonych
do zwalczania śliskości lub usuwania grubej pokrywy śnieżnej, w przypadku wystąpienia bardzo
niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. bardzo dużego oblodzenia drogi lub obfitych opadów
śniegu (przy czym ceny jednostkowe obowiązywać będą wg cen zgodne ze złożoną ofertą dla danej
części).
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia publicznego, oraz miejscem
wykonania zamówienia. Zamówienie przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń.
Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych
przy realizacji zamówienia m. in.:
a) uporządkowanie poboczy dróg gminnych po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem
dróg, objętych odśnieżaniem oraz odśnieżaniem wraz z posypaniem,
b) zabezpieczenie prac pod względem BHP,
c) organizacja placu składowego materiałów zgodnie z wytycznymi specyfikacji technicznych.

Terminy realizacji
§2
1. Faktyczne rozpoczęcie prac nastąpi na wezwanie Zamawiającego lub po uzgodnieniu takiej potrzeby
(przez Wykonawcę) z Zamawiającym, z zastrzeżeniem iż Zamawiający może zgłosić Wykonawcy
zimowego utrzymania dróg konieczność rozpoczęcia wykonania usługi co najmniej na 12 godzin przed
pierwszymi ewentualnymi wyjazdami (np. poprzedniego dnia) – informując jednocześnie Wykonawcę, że
jeżeli w godzinach nocnych lub wieczornych warunki pogodowe będą niesprzyjające (opady, gołoledź, itp.)
to również Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi. Należy przystąpić do zimowego utrzymania
dróg, tak aby dochować terminów wynikających z umowy, a w szczególności z § 5 ust. 2 niniejszej umowy.
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Dla każdej części zamówienia zostanie sporządzona osobna umowa.
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2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia na odśnieżanie, odśnieżanie z posypywaniem lub
usuwaniem śliskości, ustala się na 30.04.2020 r. natomiast w zakresie uporządkowania poboczy dróg
gminnych po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg ustala się na 10.05.2020 r.
z zastrzeżeniem, iż jeżeli warunki pogodowe będą korzystne i nie będzie potrzeby realizacji umowy
zimowego utrzymania dróg, to wykonawca ma obowiązek przystąpić do wcześniejszego
uporządkowania poboczy dróg gminnych - do 10 dni od powiadomienia przez Zamawiającego.
3. Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości … minut (zgodnie ze złożoną ofertą).
Nadzór
§3
1. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego za prowadzenie wszystkich spraw związanych
z realizacją niniejszej umowy będzie ……………., natomiast ze strony Wykonawcy koordynatorem
przedmiotowej umowy będzie: …………., który będzie przyjmował zgłoszenia o konieczności wyjazdów
pod nr tel. .
2. Zgłoszeń telefonicznych, o których mowa w § 4 ust. 3 będą dokonywać następujące osoby:
………………...
3. Zmiana osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego i Wykonawcy następuje za pisemnym
powiadomieniem i nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
Obowiązki Zamawiającego
§4
1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy wskaże mu miejsce wykonywania prac.
2. Zamawiający będzie realizował należycie wystawione faktury Wykonawcy.
3. Zamawiający jest zobowiązany do przyjmowania zgłoszeń konieczności wyjazdu od Wykonawcy w celu
potwierdzenia zasadności ich realizacji.
4. Zamawiający ma prawo do wyrywkowej kontroli wykonywanych prac utrzymania dróg.
5. Zamawiający zamontuje na własny koszt w pojazdach Wykonawcy system monitorujący GPS, na co
Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
Obowiązki Wykonawcy
§5
1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek:
a) Wykonawca monitoruje stan dróg, przy czym przystąpienie do wykonania umowy każdorazowo
powinno nastąpić niezwłocznie od wystąpienia zjawisk atmosferycznych zgodnie z zakresem
rzeczowym dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem w sezonie zimowym 2019/2020.
b) monitorowania stanu dróg i zgłaszania meldunków o rozpoczęciu pracy upoważnionemu pracownikowi
Zamawiającego lub Sołtysowi odpowiedniej miejscowości.
c) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac zimowego utrzymania na drogach jeżeli
takie informacje uzyskał w trakcie świadczenia usług objętych niniejszą umową,
d) naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych obiektów,
ich części bądź zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń w toku realizacji zamówienia,
e) przystąpienia do wykonania każdorazowo powinno nastąpić niezwłocznie od wystąpienia zjawisk
atmosferycznych, których skutki objęte są niniejszą umową. Podjęte działania powinny zapewnić
utrzymanie dróg tak aby dochować terminów wskazanych w umowie.
2. Drogi objęte odśnieżaniem wraz z posypaniem/usuwaniem śliskości muszą być odśnieżone i usunięte
z oblodzenia lub posypane do 3 godzin od wystąpienia zjawiska (lub innym terminie zgodnym
z poleceniem Zamawiającego).
3. Jeżeli warunki pogodowe będą tego wymagały Wykonawca będzie realizował usługę przygotowania dróg
(odśnieżanie, posypywanie) tak aby zapewnić przejezdne drogi najpóźniej na godzinę 6:00.
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4. Zgłoszenia meldunków o stanie przejezdności dróg – telefonicznie do Zamawiającego, codziennie w
godzinach: 7.00 – 9.00 oraz w godzinach 14.00 – 15 00.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia składania meldunków w innych niż w/w godziny.
6. Niezłożenie meldunku w danym dniu traktowane będzie jako dzień bez występowania zjawisk
atmosferycznych wymagających prowadzenia usług, a w konsekwencji bez konieczności użycia sprzętu do
zwalczania śliskości lub odśnieżania.
7. Przystąpienie do wykonania umowy każdorazowo powinno nastąpić niezwłocznie od wystąpienia zjawisk
atmosferycznych.
8. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt zapewnić warunki bezpieczeństwa osobom wykonującym
zamówienie.
9. W przypadku wystąpienia konieczności użycia dodatkowego sprzętu dla usunięcia zasp śnieżnych
lub posypania drogi Wykonawca pozyska niezbędny sprzęt własnym staraniem i na własny koszt.
10. Po zakończeniu prac objętych niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest uporządkować pobocza dróg
objętych zimowym utrzymaniem. W przypadku nie wywiązania się z powyższego obowiązku Zamawiający
nie dokona potwierdzenia wykonania prac i rozpocznie naliczanie kar umownych za niewłaściwe
wykonanie przedmiotu umowy.
11. Po zakończeniu wykonywania umowy Wykonawca zwróci Zamawiającemu system monitorujący GPS
zamontowany na pojazdach Wykonawcy w stanie niepogorszonym ponad zwykłe zużycie. Wykonawca
ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku kradzieży, uszkodzenia
albo zniszczenia systemu monitorującego GPS, na zasadzie ryzyka.

1.
2.
3.
4.

5.

§6
Zamawiający nie będzie pokrywał żadnych szkód spowodowanych w wyniku wykonywania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie wykonywanych przez siebie usług od wszelkich
nieprzewidzianych zdarzeń również w zakresie odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich.
Ubezpieczenie winno obejmować cały okres realizacji zamówienia tj. obowiązywania niniejszej umowy.
Wykonawca posiada aktualną polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej oraz zobowiązuje się do jej utrzymania przez okres obowiązywania niniejszej umowy. Kopie
stosownych polis będą przekazywane Zamawiającemu.
Za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego lub u osób trzecich przy wykonywaniu niniejszej umowy
albo związane z niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem umowy przez Wykonawcę lub osoby
mu podlegające, pełną odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi Wykonawca.

§7
1. Osoba świadcząca usługę musi posiadać wymagane prawem kwalifikacje do prowadzenia określonego
pojazdu, którym wykonywany jest przedmiot zamówienia.
2. Pojazd przeznaczony do wykonywania zamówienia musi być oznakowany zgodnie z warunkami
wynikającymi z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
3. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz przepisów
w zakresie ochrony środowiska.
Dostawa materiałów
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych,
w ramach wynagrodzenie wynikającego z niniejszej umowy.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych
materiałów stosowne dokumenty potwierdzające jakość używanych materiałów.
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4. Wykonawca do zwalczania śliskości zastosuje materiały uszorstniające nieszkodliwe dla środowiska
naturalnego.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

§9
Zgodnie z treścią oferty przetargowej wynagrodzenie za zimowe utrzymanie dróg gminnych za 1 km dla
części nr ………wynosi:
a) brutto za jednorazowe odśnieżanie wraz z posypaniem lub usunięciem śliskości ……………zł
(słownie: …………………00/100),
b) brutto za jednorazowe odśnieżanie …………………zł
(słownie: …………….. złotych 00/100).
Ostateczne wynagrodzenie uzależnione będzie od liczby km wykonanych usług lub w sytuacji, o której
mowa w § 5 ust. 1 lit. b i ust. 4 niniejszej umowy. Zasady ustalania wynagrodzenia określa §10.
Wynagrodzenie szacunkowe za cały przedmiot umowy wynosi ………………….zł (słownie:
………………..00/100) brutto, a ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 powyżej
nie może przekroczyć tej kwoty.
Ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.
Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Zamawiający - Gmina Podegrodzie oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT posługującym się nr NIP:
734-34-56-306.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w Urzędzie Skarbowym pod numerem
NIP………………….
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej umowy bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
Wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę świadczenia usług nie może być niższa niż wysokość
minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
powiększonej o koszty poniesione przez Wykonawcę.
Jednorazowe odśnieżenie / odśnieżenie wraz z posypaniem 1 km dróg gminnych będzie realizowane
w czasie do 3 godzin.

Zasady rozliczeń finansowych
§10
1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy rozliczany będzie miesięcznie.
2. Podstawą zaliczenia przejazdów sprzętu do zimowego utrzymania dróg oprócz meldunków złożonych
przez Wykonawcę będzie udokumentowany zapisem z urządzenia GPS przejazdu sprzętu przypisanego do
danego zadania po drodze objętej niniejszą umową.
3. W przypadku, jeżeli przez cały okres obowiązywania umowy nie wystąpią zjawiska uzasadniające zimowe
utrzymanie dróg na kwotę określoną w §9 ust. 3, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia
w stosunku do Zamawiającego, także finansowe.
4. Wykonawcy przysługiwało będzie wynagrodzenie za ilość km, na których Wykonawca faktycznie
świadczył usługi zimowego utrzymania dróg po cenach określonych w §9 ust. 1 z zastrzeżeniem ust. 5
poniżej.
5. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie miesięczne zestawienie wykonanych prac
(ilościowe i godzinowe) potwierdzone przez Sołtysa lub Radnego z miejscowości objętej danym zadaniem
zamówienia pod względem należytego i zgodnego z umową jego wykonania. Zamawiający nie dokona
zapłaty za wyjazd, który został wykonany i nie jest udokumentowany zapisem z urządzenia GPS przejazdu
sprzętu przypisanego do danego zadania po drodze objętej niniejszą umową bez meldunków złożonych
przez Wykonawcę lub akceptacji dodatkowego zlecenia złożonego przez Zamawiającego.
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6. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury na adres:
Nabywca:
Gmina Podegrodzie
Podegrodzie 248
33-386 Podegrodzie
NIP 734-34-56-306
Odbiorca:
Urząd Gminy Podegrodzie
Podegrodzie 248
33-386 Podegrodzie.
7. Należność Wykonawcy płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane w fakturze
w terminie do …. dni (zgodnie ze złożoną ofertą) od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
wraz z oświadczeniem podwykonawcy o dokonaniu rozliczeń pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą
(jeżeli podwykonawca występuje w zamówieniu).
8. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Strony ustalają, że faktura może być przekazana Zamawiającemu w formie papierowej lub drogą
elektroniczną. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne mogą być przesyłane za pośrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania na stronie www.efaktura.gov.pl Identyfikator PEF Gminy Podegrodzie to:
7343456306.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§11
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% szacunkowego
wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy, o którym mowa w § 9 ust. 3 niniejszej
umowy.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:
100% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego, o którym mowa w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Przedmiot odbioru
§12
Zasady odbioru prac określone zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Kary umowne
§13
1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:
a) 0,1% szacunkowego wynagrodzenia brutto ustalonego w §9 ust. 3 w umowie za każdą godzinę
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej 3 godzin od zgłoszenia telefonicznego,
b) 0,1% szacunkowego wynagrodzenia brutto ustalonego w §9 ust. 3 w umowie za każdy km drogi, na
którym doszło do niewykonania lub niewłaściwego wykonania usługi tzn. niezgodnego z umową,
specyfikacją techniczną i zakresem rzeczowym,
c) 5% szacunkowego wynagrodzenia brutto ustalonego w §9 ust. 3 w umowie za każde wykonanie
usługi niezgodnie z umową, specyfikacją techniczną i zakresem rzeczowym,
d) 1.000,00 zł za każdorazowe nieprzedłożenie przez wykonawcę/podwykonawcę kopii umów o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity z 2019 r.
poz. 1040 z późn. zm.) zawartych przez wykonawcę/podwykonawcę pracowników, którzy wykonują
czynności w zakresie realizacji zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania,
w terminie wskazanym przez zamawiającego (zgodnie z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 3
do niniejszej umowy).
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3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku nieterminowej płatności
prawidłowo wystawionych faktur, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przedłużenie terminu płatności.
4. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 10% szacunkowego wynagrodzenia brutto
określonego w §9 ust. 3 za odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w §15 ust. 3 oraz innych
przyczyn zależnych od Wykonawcy. W wypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający
ma możliwość dochodzenia kary umownej, o której mowa w zdaniu pierwszym, powiększonej o wysokość
kar umownych naliczonych z tytułu naruszenia innych postanowień umowy (nienależyte wykonanie
umowy) przez czas jej obowiązywania do dnia odstąpienia od umowy.
5. Jeżeli zaistnieje obowiązek zapłaty kar umownych przez Wykonawcę należność z tego tytułu może zostać
potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym,
odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Zmiana umowy
1.

2.
3.

4.

§14
Na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę umowy
w następujących przypadkach:
1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy (cena jednostkowa) określone w §9 ust. 1 może
zostać zmienione na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadku urzędowej zmiany stawki
podatku VAT.
2) Wynagrodzenie szacunkowe za przedmiot umowy może ulec zwiększeniu, jeżeli planowana ilość usług
zimowego utrzymania dróg (km) będzie większa w stosunku do ilości, która została zaplanowana
(czego nie można było przewidzieć).
3) W przypadku określonym w pkt 1 i 2 wartość szacunkowa wynagrodzenia zostanie ponownie
przeliczona w oparciu o nową cenę jednostkową lub konieczną brakującą liczbę usług (km) zimowego
utrzymania dróg.
4) Strony mogą wydłużyć termin wykonywania umowy w razie zaistnienia takiej potrzeby wynikającej
z niekorzystnych warunków atmosferycznych.
5) Strony mogą skrócić termin wykonywania umowy w przypadku, gdy warunki pogodowe będą
korzystne i nie będzie potrzeby realizacji umowy zimowego utrzymania dróg.
6) Zmiany Podwykonawców oraz zakresu usług przez nich realizowanych.
7) W razie zaistnienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w
szczególności powstałych w wyniku działania siły wyższej, strony mogą zmienić termin
obowiązywania umowy i jej zakres przedmiotowy.
Zmiany do umowy może inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek do drugiej
strony.
Wniosek o dokonanie zmiany w umowie musi zawierać:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany zawierające m.in. korzyści wynikające z wnioskowanej zmiany,
c) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy
§15
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy 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 wypadku może nastąpić w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Jeżeli Wykonawca z własnej winy trzykrotnie opóźni realizację usług określonych w §5 ust. 2, 3 i 4
i opóźnienie to będzie trwało dłużej niż 6 godzin lub jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot
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umowy niezgodnie z umową albo będzie wykonywał swoje zobowiązania umowne nienależycie,
Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym
i naliczeni kary umownej, o której mowa w §13 ust. 4 niniejszej umowy.
3. Odstąpienie od umowy nastąpi poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie.
4. Jeżeli Wykonawca odstąpi od realizacji wykonania przedmiotowej umowy, Zamawiający ma prawo zlecić
zamówienie innemu Wykonawcy na czas niezbędny do przeprowadzenia kolejnego postępowania celem
wyłonienia Wykonawcy, kosztami zostanie obciążony Wykonawca z którym podpisana jest przedmiotowa
umowa.
Podwykonawcy
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

§162
Wykonawca zaangażuje podwykonawcę do wykonania określonej części zamówienia wymienionej
w przyjętej ofercie.
Wykonawca może zaangażować podwykonawcę na wykonanie części zamówienia w trakcie trwania
wykonywania usługi o czym Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z późn. zm.), lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
Podwykonawca nie może zlecić wykonania części zamówienia dalszemu podwykonawcy.
Umowa z podwykonawcą musi być zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu każdą umowę zawartą z podwykonawcą.
Wraz z przekazywaną umową zawartą z podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
Zamawiającemu dokumenty potwierdzające kwalifikacje podwykonawcy niezbędne do wykonania
zleconej części zamówienia.
Wykonawca zapewnia, że podwykonawca będzie przestrzegać wszystkie postanowienia niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania podwykonawcy jak
za swoje działania lub zaniechania.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć protokół odbioru wykonanych prac przez podwykonawcę oraz
złożyć oświadczenie podwykonawcy o dokonaniu rozliczeń finansowych zgodnie z zawartą umową
pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą.
Nie złożenie powyższych dokumentów spowoduje wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.
Termin płatności ustalony w §10 ust. 8 umowy zostanie zawieszony.

Postanowienia końcowe
§17
Strony ustalają, że Wykonawca nie może przenieść swoich obowiązków lub praw (w tym wierzytelności)
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa a także postanowienia SIWZ
postępowania o zamówienie publiczne w ramach, którego została zawarta niniejsza umowa oraz złożonej
w trakcie postępowania oferty Wykonawcy.
§19
1. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji postanowień niniejszej umowy strony poddają pod

2

Jeżeli Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamówienie wykona sam wówczas zamiast zapisów pkt 1 – 10 paragraf 16 będzie brzmiał
„Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona roboty stanowiące przedmiot zamówienia sam, bez udziału podwykonawców”.
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rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla miejsca położenia siedziby Zamawiającego.
2. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.
§20
1. Przed wystąpieniem na drogę sądową strony ustalają obligatoryjny tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Postępowanie reklamacyjne polega na wystąpieniu do drugiej strony z konkretnym żądaniem, które musi
zawierać podstawę prawną i uzasadnienie.
3. Druga strona ma obowiązek ustosunkować się do treści żądania. Odpowiedź negatywna względnie brak
odpowiedzi w terminie 7 dniu od dnia otrzymania żądania poczytuje się za odmowę uznania roszczenia
i wyczerpuje tryb postępowania reklamacyjnego.
§21
Umowę niniejszą sporządzono w 5-ciu jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 4 egzemplarze dla
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
Wykaz załączników do umowy:
1. nr 1 – zakres rzeczowy – na podstawie załącznika nr 10 do SIWZ
2. nr 2 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – na podstawie załącznika nr 9 do SIWZ
3. nr 3 – oświadczenie o zatrudnianiu na podstawie umowy o pracę (który stanowi załącznik nr 8 do siwz)

Zamawiający

Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:
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