POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik nr 2 do siwz znak: PZD-ZP.261.4.2020

UMOWA /wzór/
Nr ______________.2020, zwana dalej Umową,
zawarta w dniu __________________ r. w Nowym Targu pomiędzy:
Powiatem

Nowotarskim,

Wstydliwego

14,

NIP

adres

siedziby:

735-21-75-044,

34-400
działającym

Nowy

Targ,

poprzez

ul.

jednostkę

Bolesława
budżetową

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul.
Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiającym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarząd
Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:
_____________ – __________________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu,
a
______________________________________, NIP _____________________, zwanym dalej
Wykonawcą, reprezentowanym przez:
____________________________________________________________
o następującej treści:
Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)
oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu
nieograniczonego prowadzonego przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.4.2020.
Przedmiot Umowy
§ 1.
1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych
Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy), zgodnie
z warunkami: ogłoszenia o przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Zamawiającego
pod numerem PZD-ZP.261.4.2020, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej
dalej SIWZ i załącznikami do niej oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą, do świadczenia
usług, zwanych dalej Usługami, polegających na koszeniu traw w pasach drogowych
sieci dróg powiatowych Powiatu Nowotarskiego, a także do świadczenia innych
obowiązków wynikających z Umowy, a wspomnianym obowiązkom Wykonawcy odpowiada
obowiązek Zamawiającego do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w Umowie
i na zasadach określonych w Umowie oraz inne obowiązki Zamawiającego przewidziane
Umową.
2. Usługi (w rozbiciu na zadania) obejmują: /zakres Usług, w rozbiciu na zadania określone
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru usług, zostanie określony w Umowie
w oparciu o wyniki postępowania przetargowego/
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3. Szczegółowy zakres Usług i wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Usług
oraz obowiązków Wykonawcy określa SIWZ wraz z załącznikiem w postaci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru usług (załącznik nr 1 do SIWZ) odnosząca się do
postępowania przetargowego przeprowadzonego przez Zamawiającego pod numerem PZDZP.261.4.2020.
4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasach dróg
objętych Usługami, w postaci trwałego zarządu.
5. Strony dopuszczają możliwość zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy
w sytuacji:
1) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,
2) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innego sprzętu niż wskazany w Umowie.
Termin i zasady realizacji Usług
§ 2.
1. Strony

ustalają

termin

realizacji

Usług

od

dnia

zawarcia

Umowy

do

dnia

na

jego

23 października 2020 roku.
2. Realizacja

Usług

następować

będzie

w

miarę

potrzeb

Zamawiającego,

każdorazowe wezwanie do realizacji Usług skierowane do Wykonawcy na piśmie lub pocztą
elektroniczną, w dniach urzędowania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu tj.
w godzinach pomiędzy 7:30 a 15:30. W wezwaniu do realizacji Usług Zamawiający określi
w szczególności: zakres Usług objętych wezwaniem oraz termin rozpoczęcia i czas
wykonania zleconych do realizacji Usług. Czas realizacji Usług określany będzie w dniach
roboczych, przy czym na gruncie Umowy przez dzień roboczy należy rozumieć okres
wynoszący 24 godziny, do którego nie wlicza się sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo
wolnych od pracy.
3. Za datę otrzymania przez Wykonawcę wezwania do realizacji Usług wysłanego pocztą
elektroniczną rozumie się dzień, w którym – stosownie do raportu z poczty elektronicznej
odbyła się i zakończyła transmisja. Wykonawca zobowiązany jest w okresie obowiązywania
Umowy do zapewnienia stałego działania swojej poczty elektronicznej. Wykonawca na
żądanie

Zamawiającego

zobowiązany

jest

do

bezzwłocznego

potwierdzenia

za

pośrednictwem telefonu bądź pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej (na adres
poczty elektronicznej wskazanej przez Zamawiającego) otrzymania od Zamawiającego
wezwania do realizacji Usług.
4. Wyznaczony w wezwaniu do realizacji Usług termin rozpoczęcia realizacji Usług nie może
być

krótszy

od

terminu

określonego

poniżej

w

niniejszym

ustępie.

Wykonawca

zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji Usług objętych wezwaniem w ciągu 48 godzin
od chwili otrzymanego wezwania, przy czym przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia
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się sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy. Określony wezwaniem
czas realizacji zleconych Usług zaczyna swój bieg po upływie 48 godz. od otrzymania
wezwania. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji Usług przed upływem 48 godz. od
otrzymania od Zamawiającego wezwania do realizacji Usług nie wpływa na zmianę (nie
skraca) przewidzianych dni roboczych na realizację Usług objętych wezwaniem. Przy
obliczaniu czasu realizacji Usług określanego w dniach roboczych, z zastrzeżeniem że
jeden dzień roboczy odpowiada okresowi wynoszącemu 24 godziny, nie uwzględnia się
sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy.
5. Zamawiający będzie określał czas realizacji Usług objętych wezwaniem w oparciu o okresy
realizacji Usług przewidziane w stanowiącym załącznik do Umowy zestawieniu czasu
realizacji jednokrotnego koszenia poszczególnych dróg, objętych świadczeniem Usług.
6. Wykonawca wskazuje adres poczty elektronicznej ___________, na który Zamawiający
będzie przesyłał do Wykonawcy wezwania do realizacji Usług. Wykonawca zobowiązuje się
do utrzymywania sprawnej i czynnej elektronicznej skrzynki pocztowej przez cały okres
realizacji Usług, pod rygorem uznania za skutecznie doręczone wezwania wysłane na
wspomniany adres e-mailowy przez Zamawiającego.
7. Za termin zakończenia realizacji Usług objętych wezwaniem Zamawiającego, o którym
mowa w ust. 2, rozumie się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Usług
wraz ze złożeniem obmiaru powykonawczego, pod warunkiem, iż Zamawiający nie odmówi
przyjęcia zgłoszonych do odbioru usług.
Wynagrodzenie i warunki płatności
§ 3.
1. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Usług nie przekroczy kwoty brutto
______ złotych (słownie złotych: ______), w tym dla:
1) zadania nr _________nie przekroczy kwoty ________ zł brutto,
2) ________

/zapis

tego

ustępu

ulegnie

stosownemu

dostosowaniu

poprzez

jego

rozszerzenie lub ograniczenie po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty
najkorzystniejszej dla każdego zadania objętego zamówieniem./
2. Ostateczna wartość wynagrodzenia z tytułu wykonanych Usług zostanie ustalona w oparciu
o ceny jednostkowe wskazane w tabeli/ach elementów rozliczeniowych i obmiary
powykonawcze

sporządzone

przez

Wykonawcę

i

zaakceptowane

na

piśmie

przez

Zamawiającego lub osobę, o której mowa w § 11 Umowy.
3. Zmiana stawki podatku od towarów i usług w okresie obowiązywania Umowy nie ma
wpływu na wysokość wynagrodzenia i nie daje Wykonawcy podstawy do wysuwania
roszczeń o podwyższenie wynagrodzenia z tytułu podwyższenia stawki podatku od
towarów i usług.
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4. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie w przypadku
zlecenia Wykonawcy do realizacji Usług o wartości mniejszej od wskazanej w ust. 1, , o ile
wartość Usług niewykonanych nie przekroczy 15% wartości kwoty wskazanej w ust. 1.
§ 4.
1.

Za wykonane Usługi strony rozliczać się będą za pomocą faktur wystawianych przez
Wykonawcę na zasadach określonych Umową.

2.

Wykonawca

wystawiać

będzie

faktury

za

niżej

wskazane

okresy

rozliczeniowe

w następujących terminach:
1)

z tytułu wykonania Usług w okresie od dnia zawarcia Umowy do 20.05.2020 r. –
wystawienie faktury nastąpi do 24.05.2020 r.,

2)

z tytułu wykonania Usług w okresie od dnia 21.05.2020 r. do 20.06.2020 r. –
wystawienie faktury nastąpi do 24.06.2020 r.,

3)

z tytułu wykonania Usług w okresie od dnia 21.06.2020 r. do 20.07.2020 r. –
wystawienie faktury nastąpi do 24.07.2020 r.,

4)

z tytułu wykonania Usług w okresie od dnia 21.07.2020 r. do 20.08.2020 r. –
wystawienie faktury nastąpi do 24.08.2020 r.,

5)

z tytułu wykonania Usług w okresie od dnia 21.08.2020 r. do 20.09.2020 r. –
wystawienie faktury nastąpi do 24.09.2020 r.,

6)

z tytułu wykonania Usług w okresie od dnia 21.09.2020 do 23.10.2020 r. –
wystawienie faktury nastąpi do 27.10.2020 r.

3. W przypadku realizacji przez Wykonawcę Usług, objętych wezwaniem wskazanym w § 2
ust. 2 Umowy, na przełomie dwóch okresów rozliczeniowych jak wyżej, Zamawiający
rozliczy się z Wykonawcą w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło zgłoszenie
wykonanych Usług do odbioru (zrealizowany cały zakres Usług objętych wezwaniem do ich
realizacji).
4.

Wartość wynagrodzenia z tytułu wykonanych Usług będzie każdorazowo ustalana na
podstawie obmiaru powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę na piśmie, pod
warunkiem jego zaakceptowania na piśmie przez Zamawiającego, przy czym obmiar
powykonawczy zostanie sporządzony przez Wykonawcę bezzwłocznie po zrealizowaniu
Usług objętych wezwaniem, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, w oparciu o faktycznie
wykonane prace (usługi) i ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w tabeli/ach
elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy.

5.

Podstawą do wystawienia każdej faktury przez Wykonawcę, będzie protokół (względnie
protokoły) odbioru Usług sporządzony (sporządzone) przez Zamawiającego i podpisane
przez Strony, do którego załączone zostaną dokumenty w postaci: wezwania do realizacji
Usług pochodzącego od Zamawiającego, zgłoszenia wykonanych Usług dokonanego przez
Wykonawcę,

a

także

sporządzonego
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Zamawiającego obmiaru wykonanych Usług. W obmiarze wykonanych Usług wskazane
będą każdorazowo: nazwa drogi, ilości jednostek obmiarowych oraz wartości obliczone w
oparciu

o

ceny

jednostkowe

podane

przez

Wykonawcę

w

tabeli/ach

elementów

rozliczeniowych stanowiącej załącznik do Umowy.
6.

Na wystawionej fakturze Wykonawca zobowiązany jest wskazać jako nabywcę Powiat
Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i numeru NIP oraz jednocześnie zobowiązany jest
wskazać jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu wraz z podaniem jego
adresu.

7.

Należności Wykonawcy oparte na wystawionych fakturach, uregulowane zostaną przez
Zamawiającego, pod warunkiem ich zaakceptowania przez Zamawiającego na rachunek
Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na wystawionej fakturze, w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy
nastąpi

przy

zachowaniu

procedury

podzielnej

płatności

VAT

obowiązującej

u

Zamawiającego zgodnie z regułami przez niego przyjętymi. Termin płatności uważa się za
zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej
wymienionym terminie.
8.

Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin
zapłaty odmiennie niż w ust. 7, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego
jak w ust. 7.

9.

Strony

dopuszczają

możliwość

zmiany

sposobu

płatności

dotyczącej

możliwości

wprowadzenia innych okresów rozliczeniowych niż wskazane w ust. 2 – z wyłącznej
inicjatywy Zamawiającego.
Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy
§ 5.
Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami
dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń.
§ 6.
1.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Usług zgodnie z: warunkami ogłoszenia
o przetargu

nieograniczonym

ZP.261.4.2020,

ofertą

prowadzonym

Wykonawcy

przez

złożoną

we

Zamawiającego
wspomnianym

pod

nr

PZD-

postępowaniu

przetargowym, a także warunkami SIWZ wraz z załącznikiem do SIWZ w postaci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru usług (załącznik nr 1 do SIWZ). Wykonawca
oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu
znana. Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony.
2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego świadczenia
Usług, zgodnie z: obowiązującymi przepisami i normami, uregulowaniami objętymi Umową
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(w tym objętymi załącznikami do Umowy). Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane
prawem wymogi konieczne do realizacji Umowy.
3. Usługi

zlecanie

Wykonawcy

będą

wykonywane

przy

użyciu

sprzętu

Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przez cały czas obowiązywania Umowy realizację
Usług za pomocą sprzętu umożliwiającego realizację Usług zgodnie z postanowieniami
Umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest, gdy tego zażąda Zamawiający, do
jednoczesnego realizowania całego zakresu Usług objętych Umową zgodnie z jej
postanowieniami (w tym zgodnie z treścią załączników do Umowy), pod rygorem zapłaty
kary umownej na zasadach określonych Umową.
4. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających
wpływ na prawidłowe wykonanie Usług.
5. Podczas realizacji Usług Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych
warunków

ruchu

drogowego

i

pieszego,

poprzez

odpowiednie

oznakowanie

i zabezpieczenie miejsca objętego Usługami oraz sprzętu biorącego udział przy świadczeniu
Usług.
6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Usług w sposób niepowodujący niszczenia
elementów pasa drogowego, jak i w sposób niepowodujący innych szkód, zagrożenia życia
i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów
BHP oraz przepisów o ochronie środowiska.
7. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Usług
norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony
środowiska i bezpieczeństwa ruchu.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za
wszelkie szkody powstałe w związku z prowadzonymi Uslugami. W szczególności
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych
wypadków, dotyczące pracowników i innych osób oraz za szkody polegające na zniszczeniu
lub uszkodzeniu mienia.
9. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za
dochowanie

wszelkich

obowiązków,

tak

ustawowych

jak

i

nałożonych

w

trybie

administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Usług,
w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców,
współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli.
10. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Usług i utrzymanie zaplecza związanego
z ich organizacją.
§ 7.
Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem zapłaty kary umownej, w terminie 5 dni od
zawarcia Umowy do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu w postaci zestawienia czasu
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realizacji

jednokrotnego

z uwzględnieniem

koszenia

oferowanego

poszczególnych

skrócenia

dróg

sumarycznego

z

podziałem

czasu

oraz

na

zadania,

wyszczególnieniem

maksymalnego czasu wykonania jednokrotnego koszenia w dniach roboczych, przy czym czasy
te nie mogą być dłuższe, niż wskazane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
usług stanowiących załącznik do SIWZ. Dokument, o którym mowa zdaniu poprzednim, po
jego przedłożeniu Zamawiającemu stanowić będzie kolejny załącznik do Umowy.
Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego
§ 8.
1. Zamawiający kontroluje zakres i jakość zlecanych do realizacji Usług w trakcie ich
wykonywania oraz po ich zakończeniu.
2. Zamawiający zlecając Wykonawcy realizację Usług na zasadach określonych Umową może
żądać od Wykonawcy aby ten jednocześnie realizował cały zakres Usług objętych Umową
zgodnie z jej postanowieniami (w tym zgodnie z treścią załączników do Umowy), pod
rygorem zapłaty kary umownej na zasadach określonych Umową.
3. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiającego do realizacji Usług, nie
zapewni zgodnie z wspomnianym wezwaniem czy postanowieniami umownymi realizacji
zleconych Usług, w tym w szczególności nie przystąpi w wyznaczonym terminie do ich
realizacji bądź będzie je realizował niezgodnie z wezwaniem (zleceniem) Zamawiającego
czy postanowieniami umownymi, Zamawiający uprawniony jest bez upoważnienia sądu
zlecić osobie trzeciej wykonanie zastępcze Usług w zakresie objętym danym wezwaniem
do realizacji Usług. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do
zlecenia osobie trzeciej wykonania zastępczego Usług, Strony ustalają, iż Zamawiający
obciąży Wykonawcę kwotą stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą, którą Zamawiający wydał
na skutek skorzystania z wykonania zastępczego a kwotą, którą otrzymałby od niego
Wykonawca, gdyby zrealizował Usługi objęte wezwaniem. Wykonawca zobowiązuje się
dokonać zapłaty powyższej należności w terminie do 14 dni od daty otrzymania
dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian (zmniejszenie/zwiększenie)
ilości prac w zakresie poszczególnych pozycji ujętych w złączniku do Umowy w postaci
tabel/i

elementów

rozliczeniowych

(podyktowanych

faktycznymi

potrzebami

Zamawiającego) do wysokości wynagrodzenia określonego w Umowie przy zachowaniu
zaoferowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych brutto wskazanych w tabeli/ach
elementów rozliczeniowych. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego
żadne

roszczenie

w

przypadku

skorzystania

przez

Zamawiającego

z

uprawnienia

wskazanego zdaniu poprzednim.
5. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy, aby wykonał określone dodatkowe usługi
o wartości nieprzekraczającej 20% wartości Usług objętych Umową (wartość pierwotna
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zamówienia objętego Umową), jeżeli wykonanie tych usług jest uzasadnione dla realizacji
przedmiotu Umowy.
6. Realizacja usług dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do
Umowy w terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego, w oparciu o pisemne
wskazania Zamawiającego. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim określone zostaną
w szczególności: przewidywalny zakres usług dodatkowych zleconych Wykonawcy do
realizacji i przewidywalne dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie
kosztorysu opracowanego przez Zamawiającego w oparciu o regułę wskazaną w ust. 7,
o które zwiększone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określone Umową, a także zasady
i termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane usługi dodatkowe.
7. Wartość usług dodatkowych ustalona zostanie w oparciu o ceny jednostkowe ujęte
w tabeli/ach elementów rozliczeniowych, stanowiącej załącznik do Umowy.
8. Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, w tym
również w przypadku świadczenia Usług niezgodnie z Umową, wstrzymać realizację Usług
na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do podporządkowania
się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Usług Wykonawca nie
będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.
Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli
§9
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę (lub dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne
(tzw. pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem robót objętych zamówieniem
wskazanych w załączonym do SIWZ przedmiarze robót, których wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.), za wyjątkiem takich
czynności jak kierowanie budową lub robotami.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na
podstawie umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust.1.
3. 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 ust. 1
prace. 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,
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót objętych Umową.
4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace w trakcie realizacji
zamówienia, wskazane poniżej dowody:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, przy
czym oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
a)

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

b)

datę złożenia oświadczenia,

c)

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 wymienione w pkt 1 oświadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony),

przy

czym

kopia

umowy/umów

powinna

zostać

zanonimizowana

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
rozporządzenia 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 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), tj. w szczególności nie może zawierać adresów, nr PESEL
pracowników i innych szczególnych czynników identyfikujących (imię i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji), z tym że informacje takie jak: data zawarcia
umowy,

rodzaj

umowy

o

pracę

i

wymiar

etatu

powinny

być

możliwe

do

zidentyfikowania,
3) inne dokumenty
−

zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków tej osoby.

5. 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 ust. 1 czynności.
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6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
7. Działania Wykonawcy i Zamawiającego związane z realizacją postanowień niniejszego
paragrafu nie mogą naruszać rozporządzenia 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 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
Podwykonawstwo
§ 10.
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom realizację Usług, przy czym Wykonawca
ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez
podwykonawców,

jak

również

za

ewentualne

szkody

powstałe

w

wyniku

działań

podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak
za własne działania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt
nadzór i koordynację prac podwykonawców.
2. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających
wpływ na prawidłowe wykonanie Usługi.
3.

Strony

dopuszczają

możliwość

zmiany

w

zakresie

podwykonawstwa

związanej

z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części zamówienia lub
powierzenia wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca nie wskazał
zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom lub rezygnacji
z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu następujących reguł i warunków:
1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.22a ust.1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca

jest

obowiązany

wykazać

Zamawiającemu,

że

proponowany

inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia,
2) jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie
realizacji, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, przedstawia oświadczenie, o którym
mowa w art.25a ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych lub oświadczenia,
o których mowa w rozdziale XIV ust.1 pkt 1-2 SIWZ potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy,
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3) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia,

Wykonawca

obowiązany

jest

zastąpić

tego

podwykonawcę

lub

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia temu podwykonawcy.
Nadzór nad realizacją Usług
§ 11.
1. Nadzór nad realizacją Umowy z ramienia Zamawiającego sprawować będzie _____ lub
inna

osoba

wskazana

na

piśmie

bądź

za

pomocą

poczty

elektronicznej

przez

Zamawiającego.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany osoby wskazanej w Umowie jako nadzorującej
realizację Umowy, w sytuacjach których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności w przypadkach zdarzeń losowych
dotyczących tej osoby lub w przypadku rozwiązania stosunku prawnego łączącego Stronę z
tą osobą lub z powodu siły wyższej, pod warunkiem posiadania przez nową osobę
stosownych uprawnień – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana
na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez
Zamawiającego.
§ 12.
Wykonawca powiadomi pisemnie o wyznaczonej osobie, która w jego imieniu będzie się
kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy
(realizacją Usług).
Odbiór Usług
§ 13.
1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru Usług objętych wezwaniem,
o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy, niezwłocznie po ich wykonaniu za pomocą poczty
elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Zamawiającego. Wraz ze
zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającego w sposób jw.
obmiaru wykonanych Usług, objętych wezwaniem jw. Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu obmiaru wykonanych Usługi w formie pisemnej nie później
niż w dacie odbioru wykonanych Usług.
2. Strony

przystąpią

do

odbioru

zgłoszonych

Usług,

pod

warunkiem

przedłożenia

Zamawiającemu na piśmie obmiaru wskazanego w ust. 1, w terminie i miejscu
wskazanych przez Zamawiającego.
3. Odbiór zleconych do realizacji Usług następować będzie każdorazowo poprzez podpisanie
przez osobę pełniącą nadzór nad realizacją Umowy z ramienia Zamawiającego, o której
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mowa w § 11 Umowy, protokołu odbioru Usług sporządzonego po zakończeniu realizacji
Usługi objętej wezwaniem, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy.
4. Zamawiający odmówi odbioru Usług wykonanych niezgodnie z Umową.
Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy
§ 14.
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,
lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2.

W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części Umowy. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie
w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie.
§ 15.

1.

W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia

Usług zgodnie z:

obowiązującymi

objętymi

Zamawiający

przepisami

może

i

normami,

wstrzymać

w

(przerwać)

tym

uregulowaniami

wykonywanie

Usług

przez

Umową,

Wykonawcę.

Wstrzymanie (przerwanie) Usług, na skutek okoliczności, o których mowa w zdaniu
poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Usług. Wszelkie koszty związane
z wstrzymaniem (przerwaniem) Usług przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.
2.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadkach określonych Umową, w tym gdy:
1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Usług i przerwa ta trwa
dłużej niż 2 dni robocze lub opóźnia się z realizacją Usług tak dalece, iż wątpliwym
będzie ich terminowe zakończenie,
4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Usług w terminie 2 dni roboczych
od daty wezwania do realizacji Usług, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego,
5) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Usługi
w sposób niezgodny z Umową, pomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego
odpowiednio do zaprzestania naruszania wskazanego postanowienia (wskazanych
postawień) Umowy czy wezwania Wykonawcy do świadczenia Usług w sposób zgodny
z Umową.
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3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2,
w terminie 45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust.
2 stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy.
4. W razie wstrzymania (przerwania) Usług, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1
i 2, Strony sporządzą protokół, w którym zostanie określony zakres wykonanych prac.
5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Kary umowne
§ 16.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokości:
1) 20 % wartości brutto kwoty wynagrodzenia (nieprzekraczalnej) wskazanej w § 3 ust. 1
Umowy pomniejszonej o wartość brutto Usług dotychczas zrealizowanych, jeżeli
Zamawiający odstąpi od Umowy z jednej z przyczyn wskazanych w § 15 ust. 2 pkt 3-5)
Umowy,
2) 2 000,00 złotych - za każdą rozpoczętą kolejną dobę (24 godziny) zwłoki Wykonawcy
w przystąpieniu do realizacji Usług objętych danym wezwaniem Zamawiającego licząc
od upływu wyznaczonego terminu rozpoczęcia Usług we wspomnianym wezwaniu,
3) 1 000,00 złotych - za każdą rozpoczętą kolejną dobę (24 godziny) przerwy Wykonawcy
w realizowaniu Usług wskazanych w danym wezwaniu Zamawiającego,
4) 3 000,00 złotych - za każdą rozpoczętą kolejną dobę (24 godziny) zwłoki Wykonawcy
w wykonaniu Usług objętych danym wezwaniem Zamawiającego licząc od upływu
wyznaczonego terminu na wykonanie Usług we wspomnianym wezwaniu,
5) 500,00 złotych za każdą rozpoczętą kolejną dobę (24 godziny) zwłoki Wykonawcy
w zawarciu na zasadach określonych Umową aneksu do Umowy wskazanego w § 8 ust.
6 Umowy w terminie wskazanym w tym przepisie,
6) 1 000,00 złotych - za każdą rozpoczętą kolejną dobę (24 godziny) zwłoki Wykonawcy
w wykonaniu obowiązku wskazanego w § 7 Umowy w terminie wskazanym w tym
przepisie,
7) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia (nieprzekraczalnej) wskazanej w § 3 ust. 1
Umowy - za każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub
nieprzedłożenie w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w § 9
ust. 4 Umowy w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę
lub jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących prace wskazane w § 9 ust.1 Umowy,
8)

0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia (nieprzekraczalnej) wskazanej w § 3 ust. 1
Umowy - za każdy przypadek nie spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub
jego każdego podwykonawcę (jak i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących prace wskazane w § 9 ust. 1 Umowy.
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2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8) nie mogą przekroczyć 45% kwoty wynagrodzenia
(nieprzekraczalne) brutto, wskazanej w § 9 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1
pkt 2-8) przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 25% kwoty wynagrodzenia
(nieprzekraczalnej) brutto, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu
przysługuje prawo rozwiązania Umowy w drodze odstąpienia w terminie 45 dni od daty
zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której
mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane z przyczyny leżącej po stronie
Wykonawcy.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy należnych od
Wykonawcy kar umownych oraz innych należności, w tym odszkodowań, wynikających
z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego
złożone Wykonawcy.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych
należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia.
§ 17.
Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
Cesja wierzytelności
§ 18.
Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej
wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy.
Zmiany Umowy
§ 19.
1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość
nieistotnych zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych
Stron, zmiany osób reprezentujących firmę (Zamawiającego, Wykonawcę) – na wniosek
Zamawiającego lub Wykonawcy.
2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
ustawą – Prawo zamówień publicznych, w tym objętych art.144 ust. 1 pkt 2-6 tej ustawy.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
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Postanowienia końcowe
§ 20.
1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką pisemną korespondencję do Zamawiającego, w
tym faktury, będzie kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 34400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14. Zamawiający wszelką pisemną korespondencję do
Wykonawcy będzie kierował na adres: ____________.
2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej
Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu
obowiązkowi przez Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się
za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest
znany drugiej Stronie.
§ 21.
Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego
realizowane będą ze strony Zamawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.
§ 22.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy, jak i aneksów do Umowy, wymagają dla swej
ważności zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki.
§ 23.
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 24.
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa
budowlanego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.
§ 25.
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. dla
Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:
1.

tabela/e elementów rozliczeniowych,
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2.

zestawienia czasu realizacji jednokrotnego koszenia poszczególnych dróg z podziałem na
zadania – od chwili przedłożenia go Zamawiającemu przez Wykonawcę.

Zamawiający:

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

Wykonawca:
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Tabela/e elementów rozliczeniowych
1) Zadanie nr 1 /*
l.p

Nr drogi

Nazwa drogi

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1642K
1641K
1640K
1679K
1638K
1639K

Groń – Trybsz – Niedzica
Łapsze Wyżne – Jurgów
Niedzica – Kacwin
Wygon – Niedzica
Krośnica – Sromowce Niżne
Dębno – Niedzica – Gr. Państwa

Powierzchnia do 1krotnego wykoszenia
[m2]
94 218,00
26 030,00
9 090,00
7 771,00
67 216,00
115 047,00

Cena jedn. brutto
[zł / m2]

2) Zadanie nr 2/*
l.p

Nr drogi

Nazwa drogi

1.
2.

1636K
1637K

Krościenko – Szczawnica
Harklowa – Tylmanowa

Powierzchnia do 1krotnego wykoszenia
[m2]
27 240,00
101 849,00

Cena jedn. brutto
[zł / m2]

3) Zadanie nr 3 /*
l.p

Nr drogi

Nazwa drogi

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1670K
1661K
1662K
1678K
1660K
1666K
1667K
1668K
1681K
1665K
1669K

Lasek – Stacja PKP
Trute – Klikuszowa – Obidowa
Raba Wyżna – Klikuszowa
Raba Wyżna – Podwilk
Ludźmierz – Pyzówka
Ponice – Rdzawka
Rabka – Ponice
Rabka – Skawa – Naprawa
Baza ZUM – Kościół
Skawa – Raba Wyżna
Jordanów – Spytkowice

Powierzchnia do 1krotnego wykoszenia
[m2]
1 184,00
27 020,00
21 690,00
52 933,00
33 559,00
7 872,00
17 791,00
31 498,00
995,00
26 497,00
9 125,00

Cena jedn. brutto
[zł / m2]

4) Część I – Zadanie nr 4 /*
l.p

Nr drogi

1.

1647K

2.

1645K

3.
4.

1644K
1643K

Nazwa drogi
Gronków – Bukowina
Tatrzańska
Nowa Biała – Białka
Tatrzańska
Łopuszna – Dursztyn
Krempachy – Frydman

* pozostawić, jeśli dotyczy

Powierzchnia do 1krotnego wykoszenia
[m2]
8 580,00
10 314,00
29 631,00
18 722,00

Cena jedn. brutto
[zł / m2]
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5.

1671K

6.
7.

1672K
1673K

8.

1646K

9.

1653K

ul. Św. Anny – Kowaniec w
N.T.
ul. Szaflarska w N.T.
ul. Waksmundzka w N.T.
Skrzypne – Szaflary –
Ostrowsko
Szaflary – Ząb

6 345,00
4 950,00
7 540,00
82 330,00
26 389,00

5) Część I – Zadanie nr 5 /*
l.p

Nr drogi

Nazwa drogi

1.
2.
3.
4.

1677K
1676K
1675K
1664K

5.

1663K

6.

1682K

Zubrzyca Górna – Sidzina
Lipnica Wielka – Przywarówka
Jabłonka – Lipnica Mała
Harkabuz – Piekielnik
Długopole – Pieniążkowice –
Piekielnik
Podszkle – Podwilk

Powierzchnia do 1krotnego wykoszenia
[m2]
17 030,00
33 487,00
36 859,00
41 152,00

Cena jedn. brutto
[zł / m2]

68 749,00
22 640,00

6) Część I – Zadanie nr 6 /*
l.p

Nr drogi

1.

1659K

2.

1658K

3.

1654K

4.
5.
6.

1652K
1651K
1655K

Nazwa drogi
Maruszyna – Ludźmierz –
Cz. Dunajec
Szaflary – Ludźmierz
Ząb – Ratułów – Ciche –
Chochołów
Ciche – Dzianisz
Czarny Dunajec – Poronin
Rogoźnik – Ciche

* pozostawić, jeśli dotyczy

Powierzchnia do 1krotnego wykoszenia
[m2]
67 007,00
16 937,00
59 147,00
23 854,00
57 810,00
28 160,00

Cena jedn. brutto
[zł / m2]

