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  ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ 

 

UMOWA NR …………… 

 

zawarta w dniu …………. 2019 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 ZAMAWIAJĄCYM, 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 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz związku z dokonaniem przez Zamawiającego 

wyboru oferty Wykonawcy na zadanie pn.  

„Mechaniczna ścinka poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego”  - część 1 

Strony uzgadniają, co następuje:  

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:  

„Mechaniczna ścinka poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego” – część 1 

obejmujące zakresem ścinkę poboczy gruntowych dróg powiatowych o łącznej dł. ok. 25.560 mb, 

tj. ok. 40.040 m2  wraz z odwozem urobku. 

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 wraz z 

uwzględnieniem wykonania prac porządkujących pas drogowy po wykonaniu robót.  

4.  Roboty należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Techniczną.  

 

Terminy 

§2 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania robót: 

1) rozpoczęcie: dzień podpisania umowy, 

2) zakończenie: do dnia ……………………… 

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. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadkach 

i na zasadach określonych w §16.  

4. Za termin zakończenia całości robót przyjmuje się datę przedłożenia przez Wykonawcę pisemnej 

informacji o zakończeniu wykonania robót. 

 

Obowiązki stron 

§3 
1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach  

w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac w trakcie realizacji zadania. 
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2. Zamawiający  zobowiązany jest do: 

1) zapewnienia nadzoru nad realizacją robót,  

2) współdziałania z Wykonawcą w celu prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu 

umowy, 

3) terminowego przystąpienia do odbioru robót i zapłaty wynagrodzenia, 

3. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców. 

 

§4 
1. Wykonawca w związku z realizacją robót ma obowiązek: 

1) realizować roboty zgodnie z umową, ofertą, przepisami BHP zasadami wiedzy technicznej oraz 

przepisami prawa; 

2) zapewnić odpowiednio wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników niezbędnych do 

odpowiedzialnego i terminowego wykonania robót,  

3) wykonać roboty będące przedmiotem zamówienia przy użyciu sprzętu wymaganego zgodnie 

z przyjętą technologią robót, 

4) niezwłocznie informować Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach,  

które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia zadania; 

5) realizować zakres rzeczowy i sposób wykonania zgodnie z ustaleniami z osoba nadzorującą ze 

strony Zamawiającego 

2. Wykonawca ma obowiązek współpracować i skoordynować wykonywanie robót z wykonawcami 

innych prac drogowych prowadzonych na drogach powiatowych na terenie powiatu polkowickiego. 

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego cedować swoich praw i zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów, w tym również dokonywać przelewu 

wierzytelności należnych z tytułu realizacji niniejszej umowy od Zamawiającego. 

Realizacja umowy 

§5 

1. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa SIWZ, ST, oferta Wykonawcy i niniejsza umowa. 

2. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 

wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do naprawy 

wszystkich ewentualnych urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót. 

3. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco utrzymywać porządek w pasie drogowym oraz prowadzić 

prace zgodnie z przepisami BHP. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z ustawą z dnia 

20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym. (tj. Dz. U. 2018 poz. 1990 z późn. zm.), zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) 

i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez czas wykonywania robót. Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować odpowiednie służby i jednostki komunikacji i transportu 

o utrudnieniach w ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 

r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784). 

 

Odbiór prac 

§6 

1. Termin zakończenia robót Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu. 

2. Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia 

 i uznaniem ich przez Zamawiającego za prawidłowo wykonane. 

3.    W czynnościach odbioru uczestniczą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przekazania w dniu odbioru sprawozdania  

z wykonanego zakresu rzeczowego robót zgodnie ze tabelą określoną w ST - zał. nr 7 do SIWZ.  

5. Jeśli podczas czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada usterki lub 

wady Zamawiający może odmówić odbioru, przy czym Strony uzgodnią termin uzupełnienia braków 

i usterek.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
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a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

7. Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do usunięcia wad.  

1) jeżeli wady nie zostaną usunięte w sposób właściwy - Zamawiający będzie miał prawo żądać 

obniżenia wynagrodzenia umownego brutto o taką kwotę, jaka będzie niezbędna do usunięcia 

wad nie usuniętych przez Wykonawcę.  

2) jeżeli termin do usunięcia wad upłynie bezskutecznie - Zamawiający, niezależnie od naliczenia 

kary umownej zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia tych usterek innemu podmiotowi  

na koszt Wykonawcy, bez utraty prawa do gwarancji.  

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru zawierający wszystkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad i usterek. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie powoduje zmiany terminu 

zakończenia robót.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

 

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

§7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy, strony ustalają wstępne 

wynagrodzenie w wysokości: ………………….. zł (słownie złotych: ……………………… złotych 

…../100) w formie wynagrodzenia kosztorysowego ustalanego na podstawie kosztorysów 

powykonawczych, przy niezmiennej stawce mechanicznej ścinki pobocza gruntowego wraz z 

odwozem urobku wynoszącej  …………… za 1m2. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w ofercie oraz 

zawiera koszty wynikające ze ST, SIWZ, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, koszty 

związane z odbiorami wykonanych robót, organizacji ruchu na czas budowy oraz inne koszty 

wynikające z niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedstawienia szczegółowej kalkulacji 

ceny jednostkowej przed podpisaniem umowy. 

4. Cena jednostkowa tj. stawka za 1m2 ścinki pobocza gruntowego stanowić będzie cenę niezmienną, 

obowiązującą przez cały okres obowiązywania umowy. 

 

§8 

1. Zamawiający na wniosek Wykonawcy dopuszcza płatności częściowe za wykonanie przedmiotu 

umowy, w miesięcznych okresach rozliczeniowych za faktycznie wykonane roboty, na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury z załączonym protokołem częściowego odbioru robót – bez wad i 

usterek oraz załączonym kosztorysem powykonawczym. 

2. Należności za wykonane roboty będą płatne przelewem w terminie do 30 dni od otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi załącznikami - na konto bankowe wskazane 

przez Wykonawcę na fakturze, z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy. 

3. Za spełnienie obowiązku zapłaty w terminie przyjmuje się dzień przekazania przez Zamawiającego 

do banku dyspozycji przelewu środków finansowych na konto Wykonawcy. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT wg. następującego wzoru: 

Nabywca:  

Powiat Polkowicki  

ul. Św. Sebastiana 1 , 59-100 Polkowice 

NIP: 692-22-74-708 

Odbiorca:  

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych  

ul. Fabryczna 16 

59-170 Przemków 
 

2. Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, jeżeli w terminie płatności wniesie 

zastrzeżenia do przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek dla Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu 

umowy. 

4. Wykonawca nie może uzależniać wykonania robót od udzielenia zaliczki. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez własnego podpisu. 
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Gwarancja i rękojmia za wady 

§10 

Z uwagi na specyfikę robót objętych zakresem zamówienia Zamawiający nie wymaga udzielenia przez 

Wykonawcę gwarancji jakości wykonania robót.  

 

§11 

Z uwagi na specyfikę robót objętych zakresem zamówienia Zamawiający nie wymaga udzielenia przez 

Wykonawcę rękojmi za wady.  

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§12 

1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy o 

wartości ………….. zł (słownie …………………….. złote, w formie ………….., co stanowi 10% 

wartości zamówienia brutto, w zaokrągleniu do pełnych złotych w dół. 

2. Zabezpieczenie powyższe służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. W sytuacji braku roszczeń wobec Wykonawcy zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni  

od ostatecznego bezusterkowego odbioru robót. 

4. W przypadku zmiany, przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca 

zobowiązany jest przed terminem wygaśnięcia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy do złożenia aneksu do powyższego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres 

wynikający z przesunięcia terminu zakończenia zadania. 

5. W przypadku niedopełnienia obowiązku wynikającego z ust. 4, Zamawiający ma prawo do potrącania 

należnych kwot z faktury końcowej przedłożonej do rozliczenia. 

 

Postanowienia dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

§ 13 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a (oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy Pzp Zamawiający 

wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (pełny etat) przez Wykonawcę osób 

wykonujących czynności mechanicznej ścinki poboczy dróg w trakcie realizacji przedmiotowego 

zamówienia.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący wskazane czynności będą w okresie 

realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.  

3. Wykonawca złoży stosowne oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę, 

wykonujących czynności wskazane w ust 1 przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest samodzielnie lub za pośrednictwem  

Państwowej Inspekcji Pracy, 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 czynności.  

5. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 

oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 

wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności 

określone w ust. 1 wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. 

Kopie umów powinny zostać zanonimizowane 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. 

7. 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 
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wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

8. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących określone czynności na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne określone w § 15 ust. 2 pkt. 3 niniejszej umowy. 

9. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących określone czynności na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy Zamawiający uprawniony jest do 

odstąpienia od umowy zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 1) lit. c) niniejszej umowy. 

 

Postanowienia dotyczące podwykonawstwa 

§ 14 

1. Podwykonawca może rozpocząć prace nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy z Wykonawcą. 

2. Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcą przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo 

i jej zmiany. 

3. Zamawiający w terminie do 7 dni może wnieść sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej 

zmian. Sprzeciw dotyczyć może jedynie niezgodności zawartej umowy z wymogami określonymi 

w ust. 4. 

4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie 

przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku; 

b) termin realizacji zakresu przekazanego do realizacji Podwykonawcy nie może być dłuższy od 

terminu realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego; 

c) zakres robót i sposób ich wykonania oraz warunki gwarancji winny być tożsame z umową na 

realizację zamówienia publicznego; 

d) kary umowne z tytułu opóźnienia w realizacji umowy; 

e) prawo odstąpienia od umowy w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie. 

5. W przypadku podwykonawstwa, którego przedmiotem są dostawy lub usługi w ramach danego 

zamówienia na roboty budowlane 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 w ramach danego 

zamówienia na roboty budowlane, których wartość jest mniejsza niż 5 % wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, 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. 

7. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy lub oświadczenia potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

8. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

9. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

10. Regulacje wobec Podwykonawców stosuje się wobec dalszych Podwykonawców. 

 

Kary umowne i odszkodowania 

§ 15 

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych, za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto określonej w §7 ust. 1 umowy, w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności w przypadku: 

a) braku pełnego wykonania zakresu przedmiotu umowy określonego w §1 umowy; 
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b) odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

2) w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto określonej w §7 ust. 1 umowy za każdy dzień 

opóźnienia w przypadku: 

a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

licząc od umownego terminu zakończenia robót, o którym mowa w §2, 

b) opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru licząc od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek. 

3) w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony przypadek oraz 2.000,00 zł za miesiąc braku 

spełnienia wymogu zatrudniania pracowników świadczących określone czynności na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Kara umowna, naliczana będzie 

oddzielnie za każdy przypadek niewykonania ww. obowiązku oraz za każdy miesiąc realizacji 

umowy w okresie w którym Wykonawca nie spełnia nałożonych wymogów. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia brutto 

określonej w § 7 ust. 1 umowy za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego. 

4. Gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, strony mają prawo 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych mu kar umownych z faktur 

przedkładanych przez Wykonawcę do rozliczenia. 

 

Zmiany Umowy 

§ 16 

1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający dopuszcza wprowadzenie nw. zmian istotnych 

zapisów umowy, co do zakresu określonego w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym, SIWZ, ofercie: 

1) Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku:  

a) wystąpienia okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które czasowo uniemożliwiły 

prowadzenie prac, udokumentowanych w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy, 

b) wystąpienia potwierdzonych przez IMiGW niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

w okresie dłuższym niż 1 tydzień, uniemożliwiających Wykonawcy realizację robót zgodnie 

z wymaganiami technologii. W takim przypadku termin realizacji zamówienia zostanie 

wydłużony maksymalnie o ilość dni niekorzystnych warunków atmosferycznych; 

c) gdy Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na 

realizację robót, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt. 6) ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 

w szczególności: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 

zmiana danych teleadresowych, zmiana osób funkcyjnych określonych w § 19 ust. 1-3 oraz zmiany 

postanowień Umowy nie stanowiące treści oferty Wykonawcy. 

 

Odstąpienie od umowy 

§ 17 

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

b) opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy trwa dłużej niż 14 dni, 

c) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku zatrudnienia 

pracowników na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 13. W przypadku takim 

Wykonawcy nie będą służyć względem Zamawiającego żadne roszczenia, w tym 

o naprawienie szkody, 

d) w razie naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 

spowodowania swoim działaniem zagrożenia dla życia lub zdrowia osób – Zamawiającemu 

przysługuje prawo do odstąpienia ze skutkiem natychmiastowym, 

e) zgodnie z art. 145 ustawy Pzp, 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 dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

w takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

a) Zamawiający odmawia odbioru robót bez uzasadnionej przyczyny lub odmawia podpisania 
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protokołu odbioru, 

b) Zamawiający nie reguluje należności Wykonawcy przez okres dłuższy niż 2 miesiące, licząc 

od daty wymagalności faktury. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

3. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca  zabezpieczy przerwane  roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 

Ubezpieczenie i odpowiedzialność cywilna 

§18 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom 

trzecim podczas wykonywania prac. 

2. Wykonawca oświadcza, że w okresie realizacji przedmiotu umowy jest ubezpieczony  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł. 

3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowego ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości 

ubezpieczenia i do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem 

oraz do wglądu oryginał odnowionego ubezpieczenia w terminie 3 dni od daty jego zawarcia. 

 

Przedstawiciele stron 

§19 

1. Zamawiający w związku z realizacją niniejszej umowy powołuje: 

1) do nadzorowania: Jarosław Miłostan, tel. 76 – 831-94-74; 

2. Z ramienia Wykonawcy powołuje się: 

1) do kontaktów i koordynowania – ………….. – tel. ……………………..; 

3. Zmiana osób funkcyjnych reprezentujących strony w toku realizacji zadania wymaga zawiadomienia 

na piśmie i nie stanowi istotnej zmiany warunków umowy. 

4. W razie uzasadnionych zarzutów Zamawiającego co do należytego wykonywania obowiązków - 

Wykonawca na wniosek Zamawiającego zobowiązany jest do zmiany osoby funkcyjnej. 

   

Postanowienia końcowe 

§20 

1. Wszelkie istotne zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.  

3. W przypadku wystąpienia sporów na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się 

rozstrzygać je na drodze negocjacji.  

4. W razie braku porozumienia stron, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§21 

1. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

2. Jednorodną część niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1 – Szczegółowe zestawienie odcinków 

dróg dot. realizacji zadania  

3. Jednorodną część niniejszej umowy stanowi załącznik nr 2 – Wykaz pracowników świadczących 

określone czynności na podstawie umowy o pracę. 

 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)     

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pani / Pana jest Dyrektor Polkowickiego Zarządu Dróg 

Powiatowych w Przemkowie z siedzibą przy ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemków, tel: 76 831 94 

74, e-mail: biuro@pzdp.pl, 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Polkowickim Zarządzie Dróg 

Powiatowych w Przemkowie możliwy jest pod numerem tel. 723 638 988 lub adresem e-mail: 

inspektor@pcuwpolkowice.pl, 

3. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane w celu realizacji umowy - zlecenia 

o świadczenie usług zewnętrznego inspektora danych osobowych, 

4. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Cywilnego – Ustawa z dnia 23 kwietnia 

1964 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), 

5. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą udostępniane podmiotom świadczącym Administratorowi 

Danych Osobowych usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności 

podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technologicznego  

i organizacyjnego,   

6. Dane osobowe Zleceniobiorcy przechowywane będą przez okresy określone w rozporządzeniu 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt, a także instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 

z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.), 

7. Zleceniobiorca posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie 

uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw, 

8. Zleceniobiorca posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem  

przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, 

9. Przysługuje Zleceniobiorcy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Zleceniobiorca, że przetwarzanie danych 

narusza Zleceniobiorca prawa lub wolności, 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, 

brak ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy - zlecenia, 

11. Dane osobowe Zleceniobiorcy nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają 

profilowaniu, ani udostępnianiu do państw trzecich. 

 

Administrator Danych Osobowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://poczta.wp.pl/k/
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Załącznik nr 1 

do Umowy Nr ….  

z dnia …….. r. 

 

 

 

Szczegółowe zestawienie odcinków dróg dot. realizacji zadania: 

 „Mechaniczna ścinka poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego” – część 1 

 

Nr drogi Trasa Długość odcinka Ilość Powierzchnia [m2] 

Gmina Chocianów 

1134D 
od km 6+450 do km 7+150                        

(granica powiatu – kierunek Ogrodzisko) 
2 x 700 m 1.400 x 1,5 2.100,00 

1219D 
od km 16+300 do km 18+300 

(odcinek leśny za m. Trzmielów) 
2 x 2.000 m 4.000 x 1,5 6.000,00 

Gmina Gaworzyce 

1150D dr 1158D – przejazd PKP  2 x 180 m 180 x 1,5 540,00 

Gmina Grębocice 

1136D 
od km 7+000 do km 8+850                       

(Komorniki – Tarnówek) 

1.850 m 

(strona lewa) 
1.850 x 1,5 2.775,00 

1136D 
od km 7+250 do km 8+850                         

(Komorniki – Tarnówek) 

1.600 m 

(strona prawa) 
1.600 x 1,5 2.400,00 

1201D 
od km 13+700 do km 15+400               

(skrzyżowanie z dr. gminna – granica powiatu) 
2 x 1.700 m 3.400 x 2,0  6.800,00 

Gmina Polkowice 

1124D 

od km 4+750 do km 6+400                          

(Sobin, ul Kryształowa – skrzyżowanie z 

1138D) 

2 x 1.650 m 3.300 x 1,5 4.950,00 

1135D 
od km 7+500 do km 8+600                                     

( dr S3 – Sucha Górna) 

1.100 m 

(strona prawa) 
1.100 x 1,5 1.650,00 

1129D 
od km 0+000 do km 3+150                          

(połączenie z  dr 1169D – Guzice) 

3.150 m 

(strona prawa) 
3.150 x 1,5 4.725,00 

1129D 
od km 0+000 do km 3+400                          

(połączenie z dr 1169D – Guzice - sklep) 

3.400 m 

(strona prawa) 
3.400 x 1,5 5.100,00 

1124D 
od km 4+750 do km 6+400                          

(Guzice – skrzyżowanie z dr 1135D) 
2 x 1.000 m 2.000 x 1,5 3.000,00 

RAZEM 25.560 m  40.040,00 
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Załącznik nr 2 

do Umowy nr …………. 

z dnia ………. r. 

 

 

Wykaz pracowników świadczących określone czynności 

na podstawie umowy o pracę 

 

 

Zgodnie z § 13 ust 3 umowy oświadczam, że zatrudniam na podstawie umowy o pracę (na pełny etat) 

osoby, które zamierzam skierować do wskazanych poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:  
„Mechaniczna ścinka poboczy dróg powiatowych na terenie powiatu polkowickiego” – część 1 

 

 

L.p. Czynności realizowane  

w ramach zamówienia 

Ilość osób 

 

Uwagi 

1. 
Czynności mechanicznej ścinki poboczy 

gruntowych dróg powiatowych na terenie 

Powiatu Polkowickiego 
  

 
Pracownicy wykonujący wskazane czynności będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.  

 

 

 

 

 


