
załącznik nr 4 do SIWZ 
UMOWA NR …………… 

 
zawarta w dniu …………. 2018 roku w Przemkowie, pomiędzy: 
POWIATEM POLKOWICKIM  ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, NIP 692-22-74-708, 
REGON 390647239, w imieniu którego działa  
  Adam Mielniczuk  - Dyrektor 
POLKOWICKIEGO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH  z siedzibą przy ul. Fabrycznej 16, 59-170 
Przemków działającego na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Polkowickiego nr 81/249/2016 z 
dnia 20 grudnia 2016r., przy kontrasygnacie  
  Renaty Wallis    - Głównego Księgowego, 
zwany w dalszej części umowy ZAMAWIAJ ĄCYM, a  
………………………………………………………………………………………………………… 
reprezentowane przez: 
…………………………. - ……………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 
 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz związku z dokonaniem przez 
Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na zadanie pn.  

„Pozimowe zamiatanie dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego”  
jako część 9 zadania „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego  

w sezonie 2017-2018” 
Strony uzgadniają, co następuje:  

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:  

„Pozimowe zamiatanie dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego” – część ….. 
obejmujące zakresem: 
a) pozimowe zamiatanie (ręczne lub przy użyciu zamiatarek ręcznych spalinowych) chodników 

przy drogach powiatowych; 
b) pozimowe zamiatanie jezdni (na szer. ok. 0,5 m od krawężnika) z usunięciem piasku; 
c) czyszczenie elementów odwodnienia liniowego (w tym kratek ściekowych wraz ze studzienkami);  
d) utylizację zebranego materiału. 

2. Szczegółowe zestawienie odcinków dróg objętych przedmiotem zamówienia określone zostało  
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

3. W ramach zadania Wykonawca robót ma obowiązek również: 
a) wprowadzić oznakowanie na czas prowadzenia robót i  zapewnić bezpieczeństwo ruchu w 

czasie realizacji robót minimalizując uciążliwości dla użytkowników drogi, 
b) dostarczyć sprzęty niezbędne do wykonania robót wynikających z technologii robót i ST.  

4.  Roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.  
 

§ 2 
Terminy 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót: 
1) rozpoczęcie: dzień podpisania umowy, 
2) zakończenie: do ………………… 2018 r. 

2. Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek obiektywne przyczyny niezależne  
od Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, 
Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich Zamawiającego na piśmie i uzasadni ich wpływ  
na termin - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nowe okoliczności w razie 
niedotrzymania terminu zakończenia robót.  

3.  Za termin zakończenia całości robót przyjmuje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę  
do Zamawiającego gotowości do odbioru złożonego na piśmie po zakończeniu wykonania robót. 

§ 3 



Wykonanie zamówienia 
1. Zamawiający ustanawia osobę koordynującą zakres prac w osobie: Jarosław Miłostan                  

tel. 604578076 
2. Szczegółowy zakres oraz kolejność wykonywania prac w ramach usługi ustala pracownik PZDP.  
3. Usługi powinny być wykonywane z zachowaniem stałej przejezdności dróg.  
4. Zamawiający dopuszcza wykonanie części przedmiotu zamówienia przez podwykonawców za 

pisemną zgodą Zamawiającego na warunkach określonych §5 niniejszej umowy Wykonawca 
odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, jak za własne. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie i rozliczenia 
1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 

zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto: ……………….. zł (słownie: 
…………….………………………), w tym należny podatek VAT (stawka ……% ). 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się w formie ryczałtu. 
3. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po zakończeniu i odbiorze prac. 
4. Należności będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 14 

dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi , w 
tym protokołem odbioru prac. 

5. W przypadku niedopełnienia obowiązku zapłaty Podwykonawcy lub dostawcy Zamawiający ma 
prawo do potrącania należnych kwot z faktur przedkładanych do rozliczenia. 

6. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu. 
 

§ 5 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona następujące prace objęte przedmiotem niniejszej umowy przy udziale 
Podwykonawców: …………………………………………………………………………………. 

2. Pozostały zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona siłami własnymi. 
3. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą ma obowiązek 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o 
podwykonawstwo oraz ich zmian. Obowiązek powyższy nie dotyczy umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są usługi i dostawy, których wartość jest mniejsza niż 5 % wartości niniejszej 
umowy. Zamawiający w terminie 5 dni od przekazania kopii umowy może wnieść pisemny 
sprzeciw.   

4. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 3 stanowi podstawę do 
natychmiastowego usunięcia podwykonawcy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty podwykonawcom wynagrodzenia należnego im na 
podstawie łączącego ich stosunku prawnego. 

6. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie 
może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy usługi. 

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przed datą wymagalności wynagrodzenia na jego rzecz należnego 
od Zamawiającego, przedstawić Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie 
faktur wystawionych przez podwykonawców oraz pisemny dowód rozliczenia z podwykonawcami 
(potwierdzenie zaksięgowania polecenia przelewu bankowego), świadczące o zapłacie na rzecz 
podwykonawcy pełnego wynagrodzenia za wykonany przez niego zakres prac. 

9. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 8, Zamawiający jest uprawniony 
wstrzymać zapłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy w części odpowiadającej wysokości 
wynagrodzenia należnego podwykonawcom, tytułem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń 
podwykonawców o zapłatę wynagrodzenia. 

10. Strony zgodnie ustalają, że wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia, na skutek niedopełnienia 
czynności, o których mowa w ust. 8, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty odsetek z tytułu 



nieterminowej zapłaty faktur Wykonawcy w części dotyczącej wstrzymanych kwot 
wynagrodzenia.  

11. Zamawiający ma prawo dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty 
wykonawcy zamówienia na usługi. 

12. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, o każdorazowym zgłoszeniu podwykonawcy zamówienia 
na usługi, o dokonanie bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 11. Wykonawca ma 7 dni od 
dnia doręczenia powyższej informacji przez Zamawiającego na zgłaszanie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności płatności. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawcy, o których mowa w ust. 12, w wymaganym terminie, 
Zamawiający ma prawo:  
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże 
niezasadność takiej zapłaty,  
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku 
istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, 
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeżeli wykonawca lub 
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o której mowa w ust. 11, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

15. Wykonanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. 

16. Zasady określone w ust. 3-15 w stosunku do podwykonawców, mają zastosowanie w umowach o 
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.  

 
§ 6 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne liczone od kwoty brutto wynagrodzenia 

zawartego w § 4 ust. 1 umowy, w wysokości: 
a) 10% wartości umowy - gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca, 
b) 10% wartości umowy - w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodów 

innych niż niewywiązanie się Zamawiającego z warunków umowy,  
c) 0,5% wynagrodzenia brutto - za niedostateczne, niezgodne z zapisami SIWZ, ST lub 

niniejszej umowy, prowadzenie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia - za każde takie 
zdarzenie, 

d) 0,5% wynagrodzenia brutto - za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu 
zamówienia  

e) 0,5% wartości umowy – za usługę wykonywaną przez podmiot inny niż Wykonawca lub 
Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – za każdy przypadek zlecenia robót 
podmiotowi niezaakceptowanemu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem usług i dostaw, 
których wartość jest mniejsza niż 5 % wartości niniejszej umowy,  

f) 0,5% wartości umowy - w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmian w terminie 7 dni od daty jej zawarcia - za każde takie 
zdarzenie, 

g) 0,5% wartości umowy - za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom - za każde takie zdarzenie. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości (liczonych od kwoty brutto 
wynagrodzenia zawartego w § 4 ust. 1 umowy): 

a) 10% wartości zamówienia - w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu 
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 



b) 0,5% wartości umowy - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy- za 
każde takie zdarzenie. 

3. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę nie większa niż 40% 
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

4. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia wszelkie 
wierzytelności powstałe na podstawie niniejszej umowy, w tym w szczególności kary umowne. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych.  

6. Nie wykonanie przez Wykonawcę czynności określonych umową jak i nie usunięcie wad 
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego stanowi podstawę do zlecenia 
wykonania zastępczego lub do rozwiązania umowy i zlecenia wykonania zadania osobie trzeciej 
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się zapłacić na 
rzecz Zamawiającego kwotę stanowiącą równowartość wykonania zastępczego w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.  

 
§ 7 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdej chwili w przypadku: 

a) zgłoszenia wniosku o upadłość firmy Wykonawcy, 
b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznym, 
d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, co nie stanowi podstawy do kar umownych wg 
§ 6 ust. 2, pkt „a”, 

e) Wykonawca wykonuje umowę nienależycie, niezgodnie z zapisami SIWZ, zapisami 
niniejszej umowy lub ST i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zmienia 
sposobu wykonywania usługi - odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w 
trybie natychmiastowym.   

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonane usługi. 
 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych i Kodeks Cywilny. 

3. Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 
4. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

a. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 
b. Oferta Wykonawcy. 
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