POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik nr 6 do siwz znak: PZD-ZP.261.25.2020

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

Nowotarskim,

Wstydliwego

14,

NIP

adres

siedziby:

735-21-75-044,

34-400

Nowy

działającym

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
ze zm.) oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w trybie
przetargu

nieograniczonego

prowadzonego

przez

Zamawiającego

pod

numerem

PZD-

ZP.261.25.2020
Przedmiot Umowy
§ 1.
1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych
Umową, zgodnie z warunkami: ogłoszenia o przetargu nieograniczonym prowadzonym
przez

Zamawiającego

pod

numerem

PZD-ZP.261.25.2020,

specyfikacji

istotnych

warunków zamówienia wraz z załącznikami siwz, a także szczegółową specyfikacją
techniczną (stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy) oraz złożoną przez Wykonawcę ofertą,
do świadczenia usług, zwanych dalej Usługami, polegających na zimowym utrzymaniu dróg
oraz

świadczeniu

powiatowych

na

usług
terenie

sprzętowych
Powiatu

związanych

Nowotarskiego,

z
a

zimowym
także

do

utrzymaniem
świadczenia

dróg
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. Wykonawca oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i
ich treść jest mu znana. Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony.
2. Usługi obejmują Zadanie w zakresie następujących odcinków drogi:
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1) Harklowa – Ochotnica Górna os. Forendówki tj. od km 0+000 do do 8+430,
2) Ochotnica Górna os. Forendówki – Ochotnica Górna os. Czuby tj. od km 8+430 do km
14+040,
3) Ochotnica Górna os.Czuby – Ochotnica Dolna most Kudowski tj. od km 14+040 do km
17+410,
4) Ochotnica Dolna most Kudowski – Tylmanowa tj. od km 17+410 do km 25+021.
3. Usługi obejmują asortymenty i rodzaje prac określone w szczegółowej specyfikacji
technicznej (stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy).
4. Drogi objęte świadczonymi Usługami muszą być utrzymywane w standardzie zimowego
utrzymania dróg określonym dla danej drogi/odcinka drogi wg wymogów określonych w
szczegółowej specyfikacji technicznej.
5. Strony dopuszczają możliwość zmiany:
1) zakresu Zadania (ilości dróg powiatowych objętych Usługami lub ich odcinków przez ich
zmniejszenie) w sytuacji gdy dana droga powiatowa lub jej odcinek utraci status drogi
powiatowej,
2) zakresu oraz sposobu świadczenia Usług ze względu na zmiany obowiązującego prawa –
na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego,
3) zakresu Zadania w sytuacji zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i
niezależnych

od

Stron

okoliczności

powodujących

niecelowość,

zbędność

czy

bezzasadność realizacji części Zadania z punktu widzenia Zamawiającego,
4) sposobu

i

warunków

realizacji

Zadania

w

sytuacji

wystąpienia

siły

wyższej

uniemożliwiającej wykonywanie Zadania zgodnie z postanowieniami Umowy.
Termin realizacji
§ 2.
1.

Termin wykonania zamówienia: od 15 października 2021 r. do 20 maja 2024 r., przy
czym:
1) w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych: od 15 października 2021 r. do 30
kwietnia 2024 r. (sezony zimowe 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024),
2) w zakresie usługi sprzętowej polegającej na załadunku i usuwaniu śniegu z obrębu pasa
drogowego dróg powiatowych w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 20232024 na wezwanie Zamawiającego: nie później niż do 30 kwietnia 2024 r.;
3) w zakresie pozimowego sprzątania dróg: w ciągu 20 dni od dnia powiadomienia
Wykonawcy o rozpoczęciu sprzątania; przy czym ostatnie sprzątanie nie później niż do
20 maja 2024 r.

2.

Strony dopuszczają możliwość zmiany:
1) terminu wykonania zimowego utrzymania dróg powiatowych, o którym mowa w ust. 1
pkt 1 w sytuacji wystąpienia warunków atmosferycznych, w szczególności opadów
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śniegu,

gołoledzi

poza

okresem

wskazanym

w

tym

przepisie,

wymagających

prowadzenia zimowego utrzymania dróg;
2) terminów wykonania Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 w sytuacji wystąpienia
po 30 kwietnia 2024 r. warunków atmosferycznych, w szczególności opadów śniegu,
gołoledzi,
3) terminu wykonania Umowy lub poszczególnych zakresów wskazanych w ust. 1, w
sytuacji wystąpienia siły wyższej wymagającej realizacji Usług poza okresami tam
wskazanymi.
Wynagrodzenie
§ 3.
1. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu świadczenia Usług nie przekroczy kwoty
brutto ______ złotych (słownie złotych: ______) a netto __________ zł (słownie
złotych: ____________).
2. Ostateczna wartość wynagrodzenia z tytułu wykonanych Usług zostanie ustalona na
podstawie zaoferowanych cen jednostkowych za dany asortyment zawartych w tabeli
elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy oraz rzeczywistej ilości
świadczenia danego asortymentu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku:
1)

niedotrzymania przez Wykonawcę standardów zimowego utrzymania drogi (odcinków
drogi /dróg) objętej świadczeniem Usług, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie,

2) stwierdzenia przez kontroler, o którym mowa w § 8 Umowy, że Wykonawca dokonał
wznowienia akcji zimowego utrzymania dróg bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawcy z
tego tytułu wynagrodzenie nie przysługuje,
3) prowadzenia zimowego utrzymania dróg w zakresie asortymentów b ,e, f, g, j, k ,m, o
lub p, na którymkolwiek z odcinków Zadania, wynagrodzenie za świadczenie Usługi w
zakresie asortymentu „a” dyżur nie przysługuje.
4. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie, w tym
odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Usług o wartości
mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile wartość Usług niewykonanych nie przekroczy 35%
wartości kwoty wskazanej w ust. 1.
5. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1-2, może ulec zmianie w przypadku
zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002
roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2215 ze zm.)
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zadania przez Wykonawcę.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia, spowodowana zmianami o których mowa w ust. 5,
obowiązywać będzie nie wcześniej niż od dnia wejścia w życie tych zmian.
7. W przypadku zmian określonych w ust. 5 pkt 2-4) Wykonawca może wystąpić do
Zamawiającego

z

wnioskiem

o

zmianę

wynagrodzenia,

przedkładając

odpowiednie

dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca musi wykazać
ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty
wykonania Zadania oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.
8. W przypadku zmiany, o której mowa ust. 5 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia
wynagrodzeń

osób

bezpośrednio

wykonujących

Zadania,

do

wysokości

aktualnie

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
9. W przypadku zmiany, o której mowa ust. 5 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty

netto

wynagrodzenia

osób

bezpośrednio

wykonujących

Zadania

na

rzecz

Zamawiającego.
10. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 4), będzie przedstawienie
Zamawiającemu kalkulacji i symulacji wzrostu kosztów uzależnionych od deklarowanej
przez Wykonawcę wysokości wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych w części
składki pracodawcy.
11. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego wszelkiej
dokumentacji kadrowo- płacowej, która ma wpływ na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy
w przypadku zmian, o których mowa ust. 5 pkt 2-4), pod rygorem odmowy zmiany
wysokości wynagrodzenia.
12. Zmiana wynagrodzenia z przyczyn, o których mowa w ust. 5, może nastąpić na pisemny
wniosek Wykonawcy.
13. Wykonawca złoży wniosek, o którym mowa w ust. 12, co najmniej z 30-sto dniowym
wyprzedzeniem wobec postulowanej daty obowiązywania nowej wysokości wynagrodzenia.
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§ 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 15 października do 20 listopada –
wystawienie faktury przez Wykonawcę i dostarczenie Zamawiającemu nastąpi do 25
listopada, przy czym jeżeli

świadczenie Usług nastąpi przed

15 października

uwzględnić to należy w tym okresie rozliczeniowym,
2)

z tytułu wykonania Usług w okresie od dnia 21 listopada do 20 grudnia – wystawienie
faktury przez Wykonawcę i dostarczenie Zamawiającemu nastąpi do 24 grudnia,

3)

z tytułu wykonania Usług w okresie od dnia 21 grudnia do 20 stycznia – wystawienie
faktury przez Wykonawcę i dostarczenie Zamawiającemu nastąpi do 25 stycznia,

4)

z tytułu wykonania Usług w okresie od dnia 21 stycznia do 20 lutego – wystawienie
faktury nastąpi do 25 lutego,

5)

z tytułu wykonania Usług w okresie od dnia 21 lutego do 20 marca – wystawienie
faktury przez Wykonawcę i dostarczenie Zamawiającemu nastąpi do 25 marca,

6)

z tytułu wykonania Usług w okresie od dnia 21 marca do 30 kwietnia – wystawienie
faktury przez Wykonawcę i dostarczenie Zamawiającemu nastąpi do 5 maja,

7)

jeżeli Usługi w zakresie pozimowego sprzątania dróg zostaną wykonane w terminie
późniejszym niż do 30 kwietnia – faktura za usługi w tym zakresie zostanie
wystawiona przez Wykonawcę po odbiorze przez Zamawiającego usług w tym
zakresie,

8)

jeżeli Usługi w zakresie wywozu śniegu zostaną wykonane w terminie późniejszym niż
do 30 kwietnia – faktura za usługi w tym zakresie zostanie wystawiona przez
Wykonawcę po odbiorze przez Zamawiającego usług w tym zakresie.

3.

Podstawą do wystawienia faktury z tytułu realizacji Usług w danym okresie rozliczeniowym
będą

każdorazowo

zapisy

zbiorczego

wykazu

prowadzonych

czynności

w

ramach

poszczególnych asortymentów za dany okres rozliczeniowy, zatwierdzone ze strony
Zamawiającego przez kontrolera, o którym mowa w § 8 Umowy. Zatwierdzenie będzie
następować poprzez zamieszczenie podpisu przez Kontrolera we wspomnianym zbiorczym
wykazie.
4.

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.

5.

Należność Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na wystawionej przez niego fakturze,
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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.
6.

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

7.

Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie sposobu płatności dotyczącej
możliwości wprowadzenia innych okresów rozliczeniowych niż wskazane w ust. 2 – z
wyłącznej inicjatywy Zamawiającego.
Zobowiązania i uprawnienia Stron
§ 5.

1. Przy realizacji Usług objętych Umową, Wykonawca musi dysponować wskazanymi w
szczegółowej specyfikacji technicznej jednostkami sprzętowymi, jednakże w interesie
Wykonawcy pozostaje zapewnienie takiej ilości jednostek sprzętowych, która zapewni
wykonanie Usług zgodnie z Umową (np. w przypadku awarii jednostki).
2. Szczegółowe wymagania co do sprzętu zostały określone w szczegółowej specyfikacji
technicznej.
§ 6.
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia Usług z należytą starannością i niewadliwie,
zgodnie z: obowiązującymi przepisami, Umową w szczególności szczegółową specyfikacją
techniczną (stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy) a także zaleceniami i wskazówkami
Zamawiającego.
2. Wykonawca zapewni organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizacji Usług. W
szczególności Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt miejsca do
składowania sprzętu i materiałów przeznaczonych do realizacji Usług.
3. Do zwalczania i zapobiegania śliskości zimowej należy zastosować materiały zgodne z
obowiązującymi

przepisami

i

wymaganiami

Umowy

oraz

szczegółowej

specyfikacji

technicznej.
4. Materiał uszorstniający nie może zawierać zanieczyszczeń obcych uniemożliwiających jego
równomierne rozrzucenie przy użyciu piaskarek oraz ziaren spłaszczonych jak i o
kształtach nieregularnych, które mogą niszczyć opony samochodowe.
5. Szczegółowe wymagania co do materiałów jakie mogą być użyte do zwalczania i
zapobiegania śliskości zimowej zostały określone w szczegółowej specyfikacji technicznej.
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6. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających
wpływ na realizację Umowy, w tym mogących przeszkodzić prawidłowemu świadczeniu
Usług.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty wynikające z jego działań bądź
zaniechań, jak również za wszelkie szkody bądź straty powstałe w wyniku działań bądź
zaniechań jego podwykonawców
§ 7.
Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami
dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności przed złożeniem oferty odbył
wizję lokalną oraz sprawdził dokumenty niezbędne do realizacji Zadania i nie wnosi co do nich
żadnych zastrzeżeń.
Przedstawiciele Stron (Kontrolujący i Dyżurny)
§ 8.
1. Zamawiający ustanawia ze swojego ramienia osobę pełniącą nadzór nad realizacją Umowy,
zwaną dalej Kontrolującym. O osobie pełniącej funkcję Kontrolującego nr telefonu,
którym

będzie

dostępny

oraz

adresie

poczty

elektronicznej,

Zamawiający

pod
przed

rozpoczęciem realizacji usług zawiadomi Wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej lub
pisemnie.
2. O

każdorazowej

zmianie

osoby

Kontrolującego,

nr

telefonu

oraz

adresu

poczty

elektronicznej Zamawiający powiadomi Wykonawcę w sposób wskazany w ust. 1 zdanie
drugie.
3. Kontrolujący będzie kontaktował się z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją
Usług oraz będzie dokonywał kontroli realizacji Usług przez Wykonawcę. Kontrola realizacji
Usług będzie obejmowała w szczególności sprawdzanie w wybranych miejscach użytych
przez Wykonawcę materiałów i sposobu świadczenia Usług, w tym zachowania przez
Wykonawcę standardów wskazanych w pkt VII szczegółowej specyfikacji technicznej.
4. Szczegółowe

zasady

kontroli

wykonywania

Usług,

w

tym

przeprowadzanie

badań

laboratoryjnych materiałów używanych do świadczenia Usług, zostały określone w pkt VI
szczegółowej specyfikacji technicznej.
§ 9.
1. Wykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji Usług do zapewnienia osoby (dyżurnego)
dostępnej pod czynnym przez 24 godziny na dobę telefonem.
2. Wykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji Usług do zapewnienia działania telefonu
przez cała dobę.
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3. O nr telefonu, pod którym będzie dostępny dyżurny oraz adresie poczty elektronicznej
związanej z realizacją Usług Wykonawca zawiadomi Zamawiającego do 10 września
danego roku w którym realizowane będą Usługi za pomocą poczty elektronicznej lub
pisemnie.
4. W okresie realizacji Usług Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego o
każdorazowej zmianie nr telefonu wskazanego w ust.1 oraz adresu poczty w terminie do
12 godzin, od chwili zmiany, za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie.
Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli
§ 10.
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 obsługą sprzętu mechanicznego za pomocą którego
świadczona jest Usługa, 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 2020 r. poz.1320). Zatrudnienie osób wskazanych w zdaniu pierwszym na umowę
o pracę nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca lub podwykonawca jest osobą fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą i osobiście wykonuje te czynności oraz wspólników
spółek osobowych, którzy osobiście wykonują te czynności na rzecz spółki.
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,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót objętych Umową.
4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde pisemne 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:
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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 (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), 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.
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
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.
Podwykonawstwo
§ 12.
1.

Wykonawca zrealizuje osobiście Zadanie w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego
zakresu Zadania, który określony został jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom)

w

ofercie Wykonawcy,

złożonej

w

postępowaniu

przetargowym

przeprowadzonym przez Zamawiającego pod numerem PZD-ZP.261.25.2020, tj. za
wyjątkiem zakresu prac obejmującego ____________________.
2.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wszelkie działania
i zaniechania osób trzecich, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, w tym za
prace zrealizowane przez te osoby, jak również za ewentualne szkody powstałe w wyniku
działań czy zaniechań tych osób. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób
wskazanych w zadaniu poprzednim podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania.
Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór i koordynację prac
podwykonawców. Powierzenie wykonania części bądź całości Usług podwykonawcom nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie Usług.

3.

Strony

dopuszczają

powierzeniem

możliwość

wykonania

innych

zmiany
niż

w

zakresie

określone w

podwykonawstwa
Umowie

części

związanej

z

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 1-3 specyfikacji istotnych warunków
zamówienia odnoszącej się po postępowania o nr PZD-ZP.261.25.2020, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy,

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88

Strona 10 z 15

e-mail: pzd@nowotarski.pl

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Załącznik nr 6 do siwz znak: PZD-ZP.261.25.2020

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.
Odbiór Zadania
§ 12.
1. Odbiorem objęte są prace wykonane na drogach powiatowych na podstawie codziennych
zapisów w wykazach prowadzonych czynności (zgodnie z wykazem asortymentów) i wpisu
upoważnionego pracownika Zamawiającego (Kontrolującego).
2. Zamawiający przy weryfikacji codziennych zapisów w wykazach prowadzonych czynności
będzie opierał się na zapisach z systemu GPS .
Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy
§ 13.
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.
§ 14.
1. W

przypadku

naruszenia

przez

Wykonawcę

zasad

świadczenia

Usług

zgodnie

z:

szczegółową specyfikacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi,
w tym uregulowaniami objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać)
wykonywanie Usług przez Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Usług, nie powoduje
zmiany terminu ich zakończenia. Wszelkie koszty związane z wstrzymaniem (przerwaniem)
Usług przez Zamawiającego na skutek okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim,
ponosi Wykonawca.
2. W przypadku wadliwego wykonywania Zadania Zamawiający wezwie Wykonawcę do
zaprzestania wadliwego wykonywania Zadania. W przypadku, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, Zamawiający może wstrzymać realizację części bądź całego Zadania.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości jak i w części 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,
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3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Usług, tak w części jak i w
całości, i przerwa ta trwa dłużej niż 48 godzin,
4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji Usług, tak w części jak
i w całości, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego
5) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy poprzez jego nierealizowanie
lub wadliwe realizowanie, w tym m. in.: wykonuje Zadanie w sposób niezgodny z
Umową bądź go nie realizuje lub zaprzestał jego realizacji, pomimo przesłanego za
pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie wezwania Zamawiającego do zaprzestania
naruszania wskazanego przez Zamawiającego postanowienia umownego, w tym
wezwania Wykonawcy do zaprzestania wadliwego wykonywania Zadania bądź podjęcia
jego realizacji.
4. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 3,
w terminie 45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu którejkolwiek przyczyny
określonej w ust. 3 stanowiącej podstawę odstąpienia od Umowy.
5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Kary umowne
§ 15.
1. Zamawiającemu

przysługuje prawo dochodzenia

od

Wykonawcy

kar umownych

w

wysokości:
1) 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, jeżeli
Zamawiający odstąpi od Umowy w całości bądź w części z jednej z przyczyn
wskazanych w § 14 ust. 3 pkt 3-5) Umowy, pomniejszonego o wartość wynagrodzenia
za tą część Zadania, która została wykonana i odebrana przez Zamawiającego,
2) 0,2% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy za brak
możliwości kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, przekraczający 12 godzin od momentu stwierdzenia tego faktu przez
Zamawiającego,
3) 50% wartości brutto wynagrodzenia należnego za wykonanie asortymentu b ,e, f, g, j, k
lub m, które zostało określone w tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej
załącznik nr 2 do Umowy, za każdy przypadek nierozpoczęcia przez Wykonawcę
świadczenia Usługi w zakresie jednego lub kilku z tych asortymentów w czasie 1 godz.
od chwili wydania przez Kontrolującego polecenia jej świadczenia bądź uzyskania zgody
Kontrolującego na jej świadczenie,
4) 75% wartości brutto wynagrodzenia należnego za wykonanie asortymentu b ,e, f, g, j, k
lub m, które zostało określone w tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej
załącznik nr 2 do Umowy, za każdy przypadek nierozpoczęcia przez Wykonawcę
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świadczenia usługi w zakresie jednego lub kilku z tych asortymentów w czasie 3 godz.
od chwili wydania przez Kontrolującego polecenia jej świadczenia bądź uzyskania zgody
Kontrolującego na jej świadczenie,
5) 10 000 zł brutto za każdy przypadek nierozpoczęcia przez Wykonawcę świadczenia
usługi w zakresie asortymentu b ,e, f, g, j, k lub m, w czasie 5 godz. od chwili wydania
przez Kontrolującego polecenia jej świadczenia bądź uzyskania zgody Kontrolującego na
jej świadczenie,
6) 200 zł brutto za każdy przypadek przekroczenia maksymalnego czasu jednokrotnego
wykonania Zadania w zakresie asortymentu b ,e, f, g, j, k lub m na wszystkich lub
wybranych drogach (odcinkach dróg) powyżej ____ /czas zostanie ustalony zgodnie z
czasem maksymalnym wskazanym przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym czas ten nie
może być dłuższy niż 2 godziny/ od czasu podjęcia pracy jednostek sprzętowych,

7) 500 złotych za każdy dzień zwłoki w ustawieniu zasłon przeciwśnieżnych po 15
listopada danego roku,
8) 500 złotych za każdy dzień zwłoki w demontażu zasłon przeciwśnieżnych po 31 marca
danego roku,
9) 12 500,00 zł za każdy przypadek użycia do realizacji Usług materiałów (pobranych z
miejsca ich składowania lub bezpośrednio z piaskarki) niezgodnych z wymogami
szczegółowej specyfikacji technicznej,
10) 10 000 zł brutto za każdy przypadek nieutrzymania drogi (odcinka drogi) w
wymaganym standardzie,
11) 1 500 zł za każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub
nieprzedłożenie w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w § 10
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 § 10 ust. 1 Umowy,
12) 1 500,00 zł 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 § 10 ust. 1 Umowy.
2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-12) nie mogą przekroczyć 40% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1
pkt 2-12) przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 25% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiającemu przysługuje praw odstąpienia od
umowy, tak części jak i w całości, 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.
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4. Zamawiającemu

przysługuje

prawo

potrącania

z

wynagrodzenia

Wykonawcy,

tak

wymagalnego jak i niewymagalnego, 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.
§ 16.
Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
Cesja wierzytelności
§ 17.
Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej
wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy.
Zmiany Umowy
§ 18.
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.
Postanowienia końcowe
§ 19.
1.

Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie
kierował do Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul.
Szpitalna 14 a przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl
Zamawiający

wszelką

adres:______________

korespondencję
a

przesyłaną

do
za

Wykonawcy
pomocą

będzie

poczty

kierował

na

elektronicznej

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
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za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu,
jest znany drugiej Stronie.
§ 20.
Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego
realizowane będą ze strony Zamawiającego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.
§ 21.
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.

3.

W przypadku sprzeczności pomiędzy Umową a dokumentami wskazanymi jako załączniki
do Umowy - pierwszeństwo mają postanowienia Umowy.
§ 22.

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.
§ 23.
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa
zamówień publicznych oraz inne przepisy szczegółowe.
§ 24.
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Załączniki:
1.

szczegółowa specyfikacja techniczna,

2.

tabela elementów rozliczeniowych.
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