Załącznik nr 3 do SIWZ
W Z Ó R

U M O W Y

Nr ……..
Zawarta w dniu ................ 2018 roku, w Nowej Rudzie pomiędzy Gminą Nowa Ruda, reprezentowaną przez:
1) ......................................................, (przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Ruda),
zwanym dalej „Zamawiającym”
a,
...........................................................
reprezentowanym przez:
1) ......................................................,
zwaną/ym dalej „Wykonawcą".
Stosowanie do wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Odśnieżanie dróg
stanowiących własność Gminy Nowa Ruda w sezonie zimowym 2018/2019”, przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty,
Strony zawarły umowę następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza, a wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na odśnieżaniu
przy pomocy ………….. dróg gminnych i dróg wewnętrznych na terenie Gminy Nowa Ruda w
ramach realizacji zadania Nr …. zwanego dalej „przedmiotem umowy”
2. Przedmiot umowy polega na odśnieżaniu (płużeniu) dróg gminnych i wewnętrznych na całej
szerokości jezdni.
3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z następującymi zasadami:
1) odśnieżanie należy poprowadzić poprzez zgarnięcie śniegu do krawędzi drogi lub parkingu w taki
sposób aby zgarnięty śnieg nie utrudniał ruchu pieszego lub kołowego,
2) w przypadku wystąpienia ciągłych (nieprzerwanych) opadów śniegu, odśnieżanie powinno być
prowadzone w taki sposób aby była zapewniona drożność przejść i przejazdów zapewniająca
bezpieczeństwo komunikacyjne na terenach wyznaczonych do odśnieżania,
3) na odśnieżonych drogach i parkingach dopuszcza się cienką warstwę śniegu zajeżdżonego”.
§2
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) zabezpieczenie sprzętu gwarantującego bezawaryjne odśnieżanie,
2) rozpoczęcia odśnieżanie w ciągu ............ od momentu zgłoszenia przez Zespół Koordynujący Akcja
Zimową,
3) wyposażenie pojazdów biorących udział w akcji zimowej na własny koszt w urządzenia wymagane
przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,
4) w przypadku awarii sprzętu uniemożliwiającego realizację usług, podstawienie sprzętu zastępczego
na własny koszt.
5) Przedmiot umowy Wykonawca będzie wykonywał przy pomocy sprzętu: ……. zwanego dalej „sprzętem”.
§3
Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy nastąpi w czasie:
1. do … godzin efektywnej pracy sprzętu
2. Ilość godzin pracy sprzętu ustalona w ust. 1 traktowana jest przez strony umowy jako szacunkowa.
3. Zamawiający ma prawo nie zlecać w okresie realizacji niniejszej umowy wykorzystania pełnej …
ilości godzin pracy sprzętu.
§4
1. Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia nie może przekroczyć kwoty: xxxx zł brutto (słownie:
xxxx złotych)
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:: … zł (słownie:
…..). za jedną godzinę efektywnej pracy sprzętu
§5
1. Wynagrodzenie płatne będzie tylko za czas efektywnej pracy sprzętu potwierdzony stosownie do

treści § 9 i 10. Zamawiający nie będzie uwzględniał czasu przeznaczonego na dojazd Wykonawcy
do miejsca wykonania zadania.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za IV kwartał 2018 rok płatne będzie, po zakończeniu tego kwartału, w
terminie ..... dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, po potwierdzeniu należytego
wykonaniu umowy przez pracownika koordynującego akcję zimową na terenie Gminy Nowa Ruda.
3. Wynagrodzenie za miesiące styczeń – kwiecień 2019 płatne będzie, po zakończeniu każdego
miesiąca, w terminie ... dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktur VAT po potwierdzeniu
należytego wykonaniu umowy przez pracownika koordynującego akcję zimową na terenie Gminy
Nowa Ruda.
§6
1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1606, z późn. zm.) w
zakresie obsługi sprzętu do odśnieżania
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia 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 1 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 zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi
przepisami (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;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
obowiązującymi przepisam.
4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w par.
8 Umowy. 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 wskazane w punkcie 1 czynności.
§7
1. Przez okres realizacji niniejszej umowy wykonawca pozostaje w dyspozycji Zespołu Koordynującego
Akcję Zimową na terenie Gminy Nowa Ruda w składzie: ………..

2. Numer telefonu Wykonawcy tel. ….
§8
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą wykonawcy, wykonanie części robót lub usług
podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który
będzie uczestniczył w realizacji Przedmiotu Umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć projekt umowy o podwykonawstwo, a także każdorazowo projekt jej zmiany.
3. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo.
4. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna w szczególności zawierać zapisy
zastrzegające spełnienie przez podwykonawcę wymagań dotyczących gwarancji i rękojmi za wady
tożsame z zapisami niniejszej umowy
5. Zamawiający może w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
zgłosić zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy lub projektu jej zmiany.
6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii zawartej
umowy, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian
7. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i
żądać zmiany wskazanego podwykonawcy
8. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
9. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. Przed złożeniem
faktury zamawiającemu Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dowodu zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcom z potwierdzeniem otrzymania należności przez podwykonawcę.
10. Wykonawca zapłaci podwykonawcy wynagrodzenie w terminie do 21 dni od dnia zakończenia prac
przez podwykonawcę
11. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w
części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego
wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje
zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami
potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, z zastrzeżeniem ust. 8, 9 zapłaci kwotę
będącą przedmiotem jego żądania lub wpłaci ją do depozytu sądowego.
12. 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 od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.
13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w podważających zasadność
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może:
14. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty lub
15. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości kwoty należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy,
16. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy wykaże zasadność takiej zapłaty.
17. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.
18. Podwykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dalszego
podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji Przedmiotu Umowy. Wraz z wnioskiem
podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć projekt umowy o dalsze podwykonawstwo, a także
każdorazowo projekt jej zmiany. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym
podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.
19. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za
działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§9
1. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić karty drogowe według wzoru stanowiącego załącznik do
niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię kart drogowych Zamawiającemu do faktury.

§ 10
Czas pracy sprzętu będzie każdorazowo potwierdzany na karcie drogowej przez sołtysa wsi:
§ 11
Strony umowy ustalają, że czas wyjazdu sprzętu do realizacji zadania od momentu zgłoszenia przez Zespół
Koordynujący Akcję Zimową w Gminie Nowa Ruda wynosi .........
§ 12
Przy realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest:
1. Wykonywać czynności będące przedmiotem umowy z należytą starannością oraz czuwać nad
prawidłową realizację powierzonych obowiązków
2. wykonywać prace związane z przedmiotem umowy bez zakłócania ruchu drogowego
3. stosować się do zaleceń zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu umowy.
§ 13
Wykonawca przystępuje do realizacji przedmiotu umowy po uzyskaniu polecenia członka Zespołu
Koordynującego Akcję Zimową w Gminie Nowa Ruda.
§ 14
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ..................... 2018 roku do 31 maja 2019 roku.
§ 15
1. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:
1) W przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1
2) w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące) w przypadku stwierdzenia nieprzystąpienia Wykonawcy
do odśnieżanie przedmiotu umowy w terminie powyżej 50% czasu, o którym mowa w § 2 ust. 2
umowy.
3) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
kar umownych w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do egzekwowania należności z tytułu naliczonych kar
umownych wynagrodzenia brutto wykonawcy (z bieżącej faktury )
§16
Zamawiający, ma prawo przeprowadzić kontrole prawidłowości realizacji niniejszej umowy.
§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zmianami) i przepisy Kodeksu
Cywilnego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.
§18
Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne są w
ramach uregulowań art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
§19
Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będą rozpoznawane przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 20
1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od umowy:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, 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 do 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
2) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
3) w przypadku zajęcia majątku Wykonawcy w toku postępowania egzekucyjnego,

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robót przez okres dłuższy niż 5 dni
mimo pisemnego wezwania Zamawiającego.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty należności mimo upływu dodatkowego
miesięcznego terminu od upływu terminu zapłaty faktury,
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i powinno zawierać
uzasadnienie.
§21
Umowę niniejszą sporządza się 3 egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, jeden Wykonawca.
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KONTRASYGNATA SKARBNIKA
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Załącznik do umowy
stempel

Karta Drogowa – Pracy Sprzętu Przy Odśnieżaniu Dróg Gminnych i Wewnętrznych Gminy Nowa Ruda
za miesiąc…………………………., ………… rok, ……… część, miejscowość(i)
………………………………………………………………………
Lp.
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Rodzaj sprzętu

Miejscowość

Nazwa lub nr drogi

6

Czas pracy sprzętu
Od...-do..... (ilość godzin)

Podpis Sołtysa wsi

