
                                                     UMOWA Nr …../P/2017                          Załącznik nr 8 (8A) do SIWZ 

 

Na utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Stargardu  

Zadanie 1 - Letnie utrzymanie czystości ulic w Stargardzie   

 

zawarta w dniu ……………………….  

pomiędzy : 

 

Powiatem Stargardzkim, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, NIP 854-222-86-20,  

w imieniu którego działa: 

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard, który reprezentuje: 

Dyrektor – Ryszard Hadryś  

zwanym dalej Zamawiającym,  

a 

………………………………………….. z siedzibą ……………………………….., zwaną dalej 

Wykonawcą, którą reprezentuje: 

 

…………………………      -    ………………………….. 

 

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa  

o następującej treści: 

§1 

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji Technicznej oraz Oferty Przetargowej 

Wykonawcy z dnia …………….. r. -  Letnie utrzymanie czystości ulic w Stargardzie.  

2.  Szczegółowy opis, zakres przedmiotu zamówienia,  ogólne wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót określa Specyfikacja Techniczna wraz z załącznikiem nr 1 (wykaz jezdni) 

będąca integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§2 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu i częstotliwości robót będących 

przedmiotem niniejszej umowy, wcześniej jednak informując Wykonawcę pisemnie. 

2. Zamawiający przewiduje wykonywanie prac na doraźne zlecenie. Będzie ono wykonywane 

wyłącznie na wyraźne zlecenie Zamawiającego.  

3. Przy oczyszczaniu stałym i doraźnym prace należy wykonać bez względu na ilość przejazdu 

maszyny lub przejść ekipy czyszczącej, aż do uzyskania należytego efektu – całkowitego 

usunięcia zanieczyszczenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres prac objętych umową zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe wskutek    

nieprawidłowego prowadzenia robót lub wadliwego wykonania przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego,    

że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto zamówienia 

podana w ofercie przetargowej. 

       Wobec powyższego zobowiązuje się Wykonawcę do aktualizacji dokumentu, o którym mowa 

wyżej do czasu zakończenia obowiązywania umowy. 

 

§3 

1.   Termin realizacji zamówienia: 

1) rozpoczęcie   -  niezwłocznie po podpisaniu umowy  

2) zakończenie  -   do dnia 31 grudnia 2018 r. 

2.  Oczyszczanie letnie  -  od 15 marca do 15 listopada 2018 roku (zakłada się oczyszczanie  ulic 



w okresie zimowym, gdy warunki pogodowe umożliwią oczyszczanie jezdni). 

3.  Czas reakcji awaryjnego sprzątania - …………….. godziny/godzin. 

4.  Czas wznowienia usługi po wystąpieniu awarii maszyny - ………… godziny/godzin 

 

§4 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest: 

 1)  Natalia Włodarczyk    -   Inspektor ds. utrzymania i ochrony zieleni, 

       2)  Jerzy Harabasz            -   Kierownik Służby Drogowej  

2.    Przedstawicielem Wykonawcy jest: 

       ………………………..    -   ………………………. 

 

§5 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 w oparciu o złożoną 

ofertę przetargową Wykonawcy wynosi: ………. zł brutto, słownie: ……………………….. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

będące iloczynem ceny jednostkowej brutto poszczególnych usług i ilości jednostek 

obmiarowych wykonanych usług potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Ceny jednostkowe poszczególnych usług (robót) zawarte są w kosztorysie ofertowym 

stanowiącym załącznik do umowy. 

4. Zamawiający ureguluje należność za wykonanie przedmiotu umowy w oparciu  

o comiesięczne faktury. 

5. Termin płatności: 

1) faktury dostarczone najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca za roboty wykonane  

w poprzednim miesiącu sporządzone na podstawie protokołu odbioru robót; 

2)  faktury płatne w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

6. Fakturę Wykonawca wystawi na: Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard NIP 

854-222-86-20;  

Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard, fakturę należy 

wysłać na adres płatnika.  

7. W przypadku realizowania zadania w oparciu o Podwykonawców, faktura będzie płatna 

dopiero po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów poświadczających, iż należności 

za wykonane roboty zostały w stosunku do Podwykonawców uregulowane.   

 

§6 

1. Zakończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu telefonicznie lub pisemnie. 

2. Zamawiający sporządza raz w miesiącu protokół z odbioru robót. Protokół podpisują obie 

strony umowy. 

                                                                       §7 

1. Wykonawca w przypadku realizacji robót przy udziale Podwykonawcy jest obowiązany do 

niezwłocznego przedłożenia projektu umowy z Podwykonawcą celem wyrażenia zgody na jej 

zawarcie.  

2. Umowa z Podwykonawcami musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

wraz ze zmianami. 

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników  

w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie wszelkich rozliczeń 

finansowych z Podwykonawcami. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania we własnym 

zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z zachowaniem terminów płatności 

określonych w umowie z Podwykonawcą. 

§8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres 

realizacji zamówienia osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego,  tj. 



wszystkie osoby wykonujące czynności ręcznego sprzątania, osoba operatora maszyny 

czyszczącej (zamiatarki) oraz osoba sprawująca nadzór nad  pracami związanymi 

z utrzymaniem czystości oraz do realizacji zamówienia przy udziale Podwykonawców (jeżeli 

dotyczy) spełniających wymóg z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 

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 spełnienia ww. 

wymogów,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego (w przypadku pojawienia 

się wątpliwości, czy osoba/osoby, o której/ych mowa w pkt 1, zatrudniona/e jest/są na umowę 

o pracę, co najmniej na czas realizacji zamówienia) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, 

zawierające w szczególności zapisy wyszczególnione w rozdziale VIII pkt 4 SIWZ.  

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 przepisami ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr 

PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje 

takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  

w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie żądanych dowodów  w celu 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. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy.  

§9 

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 

tytułów: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 30.000,00 zł. (trzydzieści tysięcy zł); 

2) w przypadku określonym w ust. 2 w wysokości 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy zł); 

3) niezgodnego z umową wykonania prac w wysokości 500,00 zł (pięćset zł) za każdy 

udokumentowany przypadek;  

4) za niedotrzymanie deklarowanego przez Wykonawcę w ofercie oraz podanego w §3 ust. 3 

czasu reakcji awaryjnego sprzątania - 500,00 zł. (pięćset zł.) za każdy stwierdzony 

przypadek; 



5) za niedotrzymanie deklarowanego przez Wykonawcę w ofercie oraz podanego w §3 ust. 4 

czasu wznowienia usługi po wystąpieniu awarii maszyny - 1000,00 zł. (jeden tysiąc zł.) za 

każdy stwierdzony przypadek; 

6) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, na 

warunkach określonych w § 8 umowy – w wysokości 2 000,00 zł. (dwa tysiące zł) za 

każdy stwierdzony przypadek.  

7) w przypadku, o którym mowa w punkcie 6) niezależnie od naliczonej kary Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego spełnienia wymogu zatrudnienia osób wyznaczonych 

do realizacji zamówienia zgodnie z regulacjami zawartymi w §8, pod rygorem odstąpienia 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W przypadku stwierdzenia rażącego nie wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy, 

Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.   

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia 

     za wykonane roboty. 

4. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub jakichkolwiek 

innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.  

5. W przypadku uchylania się od odbioru korespondencji, uchylania się od nawiązania kontaktu 

lub nie reagowania na wezwania Zamawiającego, Zamawiający odstąpi od umowy w trybie 

natychmiastowym bez wyznaczania dodatkowego terminu do usunięcia uchybień Wykonawcy, 

ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

6. Dwukrotnie awizowane pisma uważa się za doręczone.  

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 

1) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości   

30.000,00 zł. (trzydzieści tysięcy zł.) 

§10 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 

§11 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

(art. 145 ustawy Pzp) oraz zgodnie z art. 635 i 636 Kodeksu cywilnego;    

2) Wykonawca zaniechał wykonywanie robót z przyczyn leżących po jego stronie; 

3) istotnego naruszenia postanowień umowy, a zwłaszcza wykonania robót niezgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną lub w sposób rażący zagraża bezpieczeństwu pracowników; 

4) powierzenia przez Wykonawcę realizację umowy lub części umowy osobie trzeciej bez 

zgody Zamawiającego; 

5) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

6) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku, przychodów lub wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 12 

W przypadku osób fizycznych i spółek osób fizycznych: 

1. Wykonawca oświadcza, że siedziba przedsiębiorcy odpowiada jego miejscu zamieszkania  

z zamiarem pobytu stałego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania.  

W przypadku uchybienia temu obowiązkowi, każdą przesyłkę przesłaną przez Zamawiającego 



na ostatni, znany Zamawiającemu adres, uważa się za doręczoną. 

lub 

1.  Wykonawca podaje aktualny adres zamieszkania: ………………………………………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania. W 

przypadku uchybienia temu obowiązkowi, każdą przesyłkę przesłaną przez Zamawiającego na 

ostatni, znany Zamawiającemu adres, uważa się za doręczoną. 

 

§13 

1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 

144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

1) zmiany osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, których 

doświadczenie było punktowane w ramach kryteriów oceny ofert, pod warunkiem 

wypełnienia obowiązków określonych w SIWZ;   

2) zmiany lub rezygnacji Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, których doświadczenie było badane 

przez Zamawiającego, pod warunkiem wypełnienia obowiązków określonych w SIWZ.  

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzą przesłanki wynikające z art. 144 ust. 

1 pkt 2)-6)  ustawy Pzp oraz zachodzą okoliczności przewidziane w SIWZ.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

                                                               §14 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi 

postępowania reklamacyjnego. 

2.  Reklamację realizuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 

udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd rzeczowo-właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

7.  Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 

     1)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

     2)  Specyfikacja Techniczna, 

     3)  Oferta przetargowa z dnia ……………………... 

 

§15 
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

          Zamawiający  Wykonawca 


