
Dodatek nr 8a do SIWZ
UMOWA nr ……….. ( projekt )

zawarta w dniu ………….. r. w Urzędzie Gminy Miedźno pomiędzy
 GMINĄ MIEDŹNO reprezentowaną przez:

Piotra Derejczyka - Wójta Gminy Miedźno zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a 

…………………...

NIP …………... Regon ………………...

wpisanym do …………...…………...

zwanym dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez: 

………………………………...

Mając na uwadze wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wybór Wykonawcy dla realizacji usługi pn.: „Zimowe utrzymanie dróg i ulic

na terenie Gminy Miedźno w sezonie 2020 ” zawiera się umowę o następującej treści:

§ 1.

1.  Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  wykonywanie  usług  zimowego
utrzymania  dróg  w  następujących   miejscowościach:  Ostrowy  nad  Okszą  –  Ulice:
Zadworna, Kasztanowa, Tęczowa, Lipowa, Sportowa, Akacjowa, Tartakowa, Zakładowa,
Parkowa,  Szkolna,  Graniczna,  Słoneczna,  Topolowa,  Brzozowa,  ks.  L.Pawłowskiego,
łącznik pomiędzy Sportową a Sosnową, Sosnowa, Krótka, Dębowa, Stawowa,łącznik od
Kasztanowej  do  Stawowej,  Różana,  Liliowa,  Konwaliowa,  Wąska,  Chabrowa,
Cmentarna,droga Ostrowy do Rywaczki, łącznik Parkowa do Topolowa, Piaskowa, Bór,
Leśna,  łącznik  pomiędzy  ul.  Częstochowską  a  Ogrodową,  łącznik  od  Brzozowej  do
Rakowskiej, łącznik Zakładowa do Szkolna, Mazówki , Rywaczki, Nowy Folwark, Borowa
– ulice: Radosna, Wesoła, Tęczowa, plac im. ks. Morawca, Spacerowa, łącznik Radosna do
Zadworna, Piaskowa, Źródlana, Krótka, Władysławów – ulice: Bujecka, Leśna, Akacjowa,
Sosnowa, Wrzosowa, Miedźno- ulice: Polna, Ogrodowa , Jagiełły, Mieszka I, Św. Jadwigi,
W. Łokietka, B. Chrobrego, Zygmunta Starego, Kazimierza Wielkiego.

2.  Standardy  jakościowe  odnoszące  się  do  wszystkich  istotnych  cech  przedmiotu  zamówienia  tj.
realizacji zamówienia zostały określone w projekcie umowy oraz w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym  dodatek nr 7 do SIWZ.

3. Zakres wykonywanych usług :
1) odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości jezdni);
2) zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie);
3) jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej + odśnieżanie dróg gminnych (odśnieżanie +
posypywanie).
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4. Zimowe  utrzymanie  dróg  i  ulic  gminnych  ma  na  celu  likwidację  zakłóceń  ruchu  drogowego
wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu i winno być
wykonane wg standardu:
1) jezdnia odśnieżona na całej szerokości;
2) śliskość  zimowa  zwalczana  i  likwidowana  poprzez  posypywanie  mieszanką  piasku  z  solą
w stosunku wagowym 80-20% lub samym piaskiem na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady
śniegu, mżawki);
3) do posypywania wykonawca używa własnych materiałów;
4) odśnieżanie,  zwalczanie  i  likwidacja  śliskości  zimowej  realizowane  poprzez  użycie  sprzętu
mechanicznego tj. samochodu (napęd 4x4) z pługiem i piaskarko-solarką (minimum 1 jednostka ) oraz
pługu ciągnikowego lub podobnego (minimum 2 jednostki ).

§ 2.
1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31.12.2020 r. z tym, że początek realizacji  usług
objętych niniejszą umową ustala się od pierwszego zlecenia Zamawiającego.

2. Termin realizacji umowy może za zgodą stron zostać przedłużony aneksem do umowy, w przypadku
niewyczerpania maksymalnej kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§ 3.

1.  Wartość  zamówionych  usług  określa  się  na  kwotę  maksymalną  ……………..........zł  (brutto)
słownie………………………………………………….….....……

przy zastosowaniu następujących cen jednostkowych:
Tabela

lp Opis usługi j.m.
Cena jednostkowa

netto
[zł]

Cena jednostkowa
brutto
[zł]

1 2 3 4 5

1 

odśnieżanie dróg gminnych 
samochodem z pługiem 
(zgarnianie śniegu na pobocze na 
całej szerokości jezdni)

h

2

odśnieżanie dróg gminnych 
ciągnikiem z pługiem lub 
podobnym (zgarnianie śniegu na 
pobocze na całej szerokości 
jezdni)

h

3 zwalczanie i likwidacja śliskości 
zimowej (posypywanie),
mieszanką piasku z solą w 
stosunku wagowym 80-20%  lub 

h

2



piaskiem *)

4

jednoczesne zwalczanie i 
likwidacja śliskości zimowej + 
odśnieżanie dróg gminnych 
(odśnieżanie + posypywanie)
mieszanką piasku z solą w 
stosunku wagowym 80-20% lub 
piaskiem *)

h

5
Mieszanka piasku z solą w 
stosunku 80-20% *)   [ zł / t ]

t

6 Piasek    [ zł / t ] t

*) Dawkowanie  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 27 października 2005 r. w
sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych
oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz.1960).

2. Usługi objęte umową realizowane będą w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
3. W przypadku zrealizowania w okresie objętym niniejszą umową usług w zakresie niewyczerpującym
kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.
4.  Zamawiający  nie  ponosi  kosztów  dojazdu  do  dróg  gminnych  drogami:  wojewódzkimi  i
powiatowymi.

§ 4.

1. Rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało w okresach miesięcznych.
2. Do wyliczenia wartości wykonanych usług będą miały zastosowanie ceny jednostkowe wskazane
w tabeli w § 3 ust. 1 umowy oraz miesięczne zestawienie ilości i rodzaju usług wykonanych wskutek
udzielonych dyspozycji Zamawiającego.
3.  Rozliczenie  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym następować  będzie  fakturą  powykonawczą
z załączonym zestawieniem usług sprawdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego.
4.  Należności  z  tytułu  faktur  będą  płatne  przez  Zamawiającego  przelewem na  konto  Wykonawcy
w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 5.
1.  Wykonawca  oświadcza,  że  ceny  jednostkowe  usług  wykazane   w  tabeli  w  §  3  ust.  1  umowy
zawierają  wszystkie  koszty ciążące na nim,  w tym koszty materiałów,  utrzymania gotowości  ludzi
i sprzętu oraz niezbędnego dyżurowania.
2.  W  trakcie  trwania  umowy  ceny  jednostkowe  pozostają  stałe,  z  wyłączeniem  uwarunkowań
określonych w § 5 ust. 4 oraz ust. 5.
3. Ceny jednostkowe brutto określone w tabeli w § 3 ust. 1 zawierają należny podatek VAT od towarów
i usług w wysokości 8 % (poz. 1-4 tabeli) oraz 23 % (poz. 5,6 tabeli).
4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), strony umowy mogą
zmienić cenę brutto w związku z aktualizacją obowiązującej stawki VAT w trybie pisemnego aneksu do
umowy.
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5. Wynagrodzenie, może zostać zmienione w przypadku, gdy okres realizacji umowy przekroczy 12
miesięcy i  wystąpią okoliczności,  o których mowa w art.  142 ust.  5 pkt 2, 3 lub 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych, czyli w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne; 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 –
jeżeli  zmiany te  będą miały  wpływ na koszty  wykonania przez  Wykonawcę przedmiotu  niniejszej
umowy. W razie wystąpienia takiej zmiany, o której mowa w art. 142 ust. 5 pkt 2, 3 lub 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych, Wykonawca będzie musiał wykazać, że zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania przedmiotu umowy i złożyć Zamawiającemu szczegółowe uzasadnienie zawierające
sposób wyliczenia nowych cen. W tym celu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów
dokonujących  tych  zmian  musi  przedłożyć  Zamawiającemu  odpowiednio  dowody  (dokumenty)
określające wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i wykonujących przedmiot
umowy,  dowody (dokumenty)  dotyczące  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych
planów kapitałowych. Jeżeli wynagrodzenia te były na minimalnym poziomie, to koszty usługi mogą
wzrosnąć o różnicę pomiędzy kwotą  minimalnego wynagrodzenia po jego podwyższeniu,  a  kwotą
wcześniejszą. 

§ 6.
1.  Przedstawicielem przewidzianym niniejszą  umową z  ramienia  Zamawiającego do nadzorowania
i rozliczania usług będzie …………..., tel. ………………..
2.  Przedstawicielem  przewidzianym  niniejszą  umową  z  ramienia  Wykonawcy  do  współpracy
z  przedstawicielem  Zamawiającego  oraz  nadzorowania,  koordynowania  i  rozliczania  usług
będzie…………………….........................……….. tel.........................................…………
3.  O każdej zmianie przedstawiciela uprawnionego, Strony zobowiązują się powiadamiać na piśmie
najpóźniej  w ciągu 3 dni od takiej  zmiany,  przy czym zmiana przedstawiciela  Zamawiającego nie
stanowi zmiany niniejszej umowy.
4.  Zamawiający  o  stwierdzonych  nieprawidłowościach  w  zakresie  wykonanej  usługi  powiadamia
niezwłocznie  Wykonawcę  faxem  lub  pocztą  elektroniczną  (e-mail),  oraz  potwierdza  pisemnie.
Wykonawca  i  Zamawiający  w  takim  przypadku  w  ciągu  jednej  godziny  od  powiadomienia
o  nieprawidłowościach  przeprowadzają  wspólną  kontrolę  poprawności  realizacji  zlecenia  i  spisują
protokół z przeprowadzonych czynności.

§ 7.

1. Wykonywanie usług będzie realizowane na telefoniczne zlecenie oraz potwierdzone w ciągu 10 min
SMS-em  lub  pocztą  elektroniczną  (e-mail),  po  dyspozycji  ustnej  wydanej  przez  przedstawiciela
Zamawiającego  telefonicznie,  określające  rodzaj  usługi,  wymaganą  ilość  sprzętu  oraz  godzinę
rozpoczęcia usługi.
2. Zlecenia telefoniczne będą potwierdzane, poprzez podpisanie raportu z wykonania usługi w dniu
świadczenia usługi lub najpóźniej w dniu następnym. Oznacza to, że Wykonawca usługi najpóźniej
w  dniu  następnym  po  wykonaniu  usługi  przedstawia  Zamawiającemu  do  podpisania  raporty  z
wykonanych usług.
3.  Czas  pracy  sprzętu  (tam  gdzie  praca  potwierdzona  jest  w  godzinach)  będzie  określony  przez
Zamawiającego każdorazowo wg potrzeb.
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§ 8.

Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
1) przystąpienia do realizacji usługi o godzinie określonej w zleceniu dysponując wymaganą ilością
sprzętu,  przy  czym godzinę  rozpoczęcia  usługi  Zamawiający  będzie  określał  z  wyprzedzeniem co
najmniej dwóch godzin, nie dotyczy sytuacji określonej w pkt 3.
2)  prowadzenia  stałych  obserwacji  warunków  atmosferycznych  i  informowania  Zamawiającego  o
potrzebie podjęcia działań dla likwidacji gołoledzi lub usuwania śniegu,
3) w przypadku nagłego wystąpienia złych warunków atmosferycznych w ciągu ………minut podjęcia
akcji  odśnieżania,  lub  usuwania  gołoledzi  na  drogach  po  uprzednim,  telefonicznym  ustaleniu  z
przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do wykonania. Zakres usług do wykonania
będzie potwierdzany w ciągu 10 minut SMS-em, po dyspozycji ustnej wydanej przez przedstawiciela
Zamawiającego telefonicznie lub SMS,
4)  całkowitego  zlikwidowania  skutków pogorszenia  się  warunków atmosferycznych  na  drogach  w
ciągu sześciu godzin po zaprzestaniu opadów,
5) dostępności pod telefonem komórkowym o numerze ……………………. przez cały czas realizacji
umowy,
6)  posiadania  opłaconej  polisy od odpowiedzialności  cywilnej  w zakresie  prowadzonej  działalności
związanej z przedmiotem umowy przez cały okres trwania umowy na kwotę nie niższą niż 20 000,00
zł, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kserokopię polisy ubezpieczeniowej. 

§ 9.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny sprzętu skierowanego do pracy, a
także za jego właściwe oznakowanie.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego i osób trzecich za szkody
powstałe  na  skutek  nienależytego  wykonywania  bądź  niewykonania  przedmiotu  umowy,  z
wyłączeniem  sytuacji,  w  której  Wykonawca  poinformował  Zamawiającego  o  potrzebie  podjęcia
działań dla likwidacji gołoledzi lub usuwania śniegu zgodnie z § 8 niniejszej umowy, a Zamawiający w
wyniku tej informacji nie wydał dyspozycji określającej rodzaj i zakres usługi do wykonania celem
likwidacji gołoledzi lub usunięcia śniegu.

§ 10.

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać cały przedmiot zamówienia siłami własnymi, bez
udziału  Podwykonawców.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  umowy  w  zakresie  udziału
podwykonawców przy realizacji niniejszej umowy.
* w przypadku udziału Podwykonawcy, § 11 ust. 1 otrzyma następujące brzmienie:
1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać za pomocą Podwykonawcy następującą część
zamówienia:...........................................................................................,natomiast pozostałą część będzie
wykonywać osobiście.
2. Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności ani
obowiązków  wynikających  z  umowy.  Wykonawca  odpowiada  za  działania  lub  zaniechania
podwykonawców jak za działania własne.
3. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców,
jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich.
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4.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  żądania  od  Wykonawcy  zmiany  podwykonawcy,  jeżeli  ten
realizuje powierzoną mu część zamówienia w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.
5.  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  zakresu  podwykonawstwa  na  uzasadniony  wniosek
Wykonawcy. 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.
6. Wykonawca obowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, podać nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych
w takie usługi. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usługi.
7. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego
realizacji,  wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.
25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
8. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, o
których  mowa  w  ustawie  Prawo  zamówień  Publicznych  i  wskazanych  w  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z
powierzenia wykonania części zamówienia tego podwykonawcy.

§ 11.

1. Wykonawca wniósł  przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości  6  %  maksymalnej  wartości  nominalnej  zobowiązania  Zamawiającego  wynikającego  z
umowy,  określonej  w  §  3  ust.  1,  tj.  w  wysokości.................….....................…...............zł
(słownie:.............………................................................................……)  na  okres  od  dnia..................
…..............do dnia…….............................w formie ....................................
2.  Zamawiający  zwróci  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy w terminie  30  dni  od  dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 12.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
a)  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy  przez  którąkolwiek  ze  stron  z  przyczyn,  za  które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - wysokości 10 % maksymalnej wartości zamawianych usług
określonej w § 3 ust. 1,
b)  karę  umowną  za  niezabezpieczenie  któregokolwiek  ze  sprzętu  zamówionego  (każdorazowym
zleceniem w wyznaczonym czasie)  w  zakresie  i  na  warunkach  określonych  umową  w wysokości
100,00 zł od każdej niezabezpieczonej jednostki sprzętowej dla złożonego zlecenia jednodniowego,
c) karę umowną za niepodjęcie akcji, o której mowa w § 8 pkt 3 w ciągu określonego czasu reakcji , w
wysokości 70 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
d) karę  umowną  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  określonym
terminie w wysokości 70 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
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e)  w  przypadku  niezłożenia  przez  Wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego  terminie
żądanego przez Zamawiającego dokumentu,  o którym mowa w §  14 ust.  2,  w celu potwierdzenia
spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane w § 14 ust. 1 czynności, w wysokości 300,00 zł za każdy przypadek.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze
stron  z  przyczyn,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Zamawiający  wysokości  10%  maksymalnej
wartości  zamawianych usług określonej  w § 3 ust.  1,  jednakże  z  wyłączeniem sytuacji  określonej
w § 13 ust. 1 pkt 2 umowy.
3. Niniejszym Wykonawca wyraża zgodę, by naliczane kary umowne były potrącane z należności za
wykonane  prace.  Należność  z  tytułu  kary  umownej  staje  się  wymagalna  z  dniem  zapłaty  przez
Zamawiającego całości lub części wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.
4.  Strony  mogą  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych  w  przypadku
poniesienia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 13.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:
1) wystąpi brak skuteczności w należytym utrzymaniu dróg spowodowanym przeznaczaniem mniejszej
ilości sprzętu w stosunku do zamówionej lub niezastosowanie zamówionego materiału, o którym mowa
w § 1 i 3 , jeżeli ta sytuacja wystąpi dwukrotnie na przestrzeni kolejnych 15 dni.
2)  wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  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.
3) Wykonawca realizuje usługi w sposób niezgodny z niniejszą umową;
4)  nastąpił  upadek  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  trakcie  realizacji  umowy  z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego
znacznej części.
2. Z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 3, oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać
złożone przez  Zamawiającego w terminie 14 dni  od powzięcia  informacji  o  tych  okolicznościach,
natomiast z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 2, 4, 5, oświadczenie o odstąpieniu od umowy może
zostać  złożone  przez  Zamawiającego  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  informacji  o  tych
okolicznościach.

§ 14.

1. Wykonawca (Podwykonawca) zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących  wskazane  przez  zamawiającego  czynności  w  zakresie  realizacji  zamówienia,  jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia  26  czerwca  1974  r.  –  Kodeks  pracy  ze  zmianami.  Zamawiający  wymaga,  aby  czynności
polegające na faktycznym wykonywaniu usług związanych z wykonaniem całego zamówienia, o ile nie
są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej,
były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę (Podwykonawcę) na podstawie umowy
o pracę.
Rodzaj  czynności  (niezbędnych do wykonania zamówienia),  co do których wykonania zamawiając
wymaga  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  osób
wykonujących  w  trakcie  realizacji  zamówienia:  czynności  pracowników  fizycznych  niezbędne  do
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wykonania  usług  opisanych  w  umowie  tj.  wykonującego  czynności  bezpośrednio  związane  w
wykonywaniem usługi, czyli tzw. pracowników fizycznych np. kierowcy obsługujący piaskarko-
solarki,  pługi  odśnieżne,  operatorzy  sprzętu  potrzebnego  do  należytego  wykonywania  usługi.
Wymóg  nie  dotyczy  więc,  między  innymi  osób  świadczących  usługi  w  ramach  prowadzącej
działalności gospodarczej np. dostawców materiałów uszorstniających, soli drogowej, piasku.
2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w

tym  wezwaniu  terminie,  Wykonawca  lub  Podwykonawca  przedłoży  w  celu  potwierdzenia
spełnienia  wymogu  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  Wykonawcę  lub
Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia,
w szczególności:

1)  oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  pracownika  na  podstawie
umowy o pracę,
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
3) inne dokumenty

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

3. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanego przez
Zamawiającego dokumentu 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. 

4. Zamawiający zastrzega  sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót w
celu zweryfikowania wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. W przypadku wątpliwości co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub ZUS. 

§ 15.
Integralną część niniejszej umowy stanowią :
1) Oferta Wykonawcy.
2)  Specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  wraz  z  dodatkami  oraz  modyfikacjami  i
wyjaśnieniami treści SIWZ,
3) klauzula informacyjna.

§ 16.
Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności,
w przypadkach określonych w niniejszej umowie oraz art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

§ 17.
Wierzytelności  wynikające  z  niniejszej  umowy  nie  mogą  być  zbywane  w  drodze  cesji,  chyba  że
Zamawiający wyrazi na to zgodę.
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§ 18.

1.  Strony  niniejszej  umowy  oświadczają,  że  przetwarzają  dane  osobowe  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  (zwanego  dalej
"Rozporządzeniem" lub „RODO”).
2.  Jeżeli  w  trakcie  realizacji  umowy wystąpi  konieczność  powierzenia  danych  osobowych,  strony
sporządzą umowę powierzenia danych zgodną z art. 28 RODO.
3. Wskazane w ust. 1 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i nie będą
przekazywane do dalszego przetwarzania bez zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem ich udostępnienia
innym podmiotom w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
4. Integralną częścią umowy jest klauzula informacyjna stanowiąca załącznik nr 3, obowiązująca o ile
stroną umowy jest osoba fizyczna w rozumieniu przepisów RODO.

§ 19.
Spory powstałe na tle wykonania umowy będą rozpatrywane przed Sądem właściwym miejscowo ze
względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 20.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, ma zastosowanie Kodeks Cywilny i ustawa Prawo
zamówień publicznych.

§ 21.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                                              WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do umowy

Klauzula informacyjna

z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”.

Przetwarzanie danych osobowych związane jest z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy
Miedźno w sezonie 2020”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
1.Administratorem danych osobowych jest Gmina Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 MIEDŹNO tel. 34

3178010 faks 34 3178030 e- mail: ug@miedzno.pl,;
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2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miedźno jest Pan Marcin Pilch, adres e-mail:
marcin.pilch@aviso.pl, tel. 600-379-700; 

3.  Dane  osobowe  przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  b  RODO  w  celu  realizacji
zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Miedźno w
sezonie 2020 w następujących  miejscowościach: Ostrowy nad Okszą – Ulice: Zadworna,
Kasztanowa, Tęczowa, Lipowa, Sportowa, Akacjowa, Tartakowa, Zakładowa, Parkowa,
Szkolna,  Graniczna,  Słoneczna,  Topolowa,  Brzozowa,  ks.  L.Pawłowskiego,  łącznik
pomiędzy  Sportową  a  Sosnową,  Sosnowa,  Krótka,  Dębowa,  Stawowa,łącznik  od
Kasztanowej  do  Stawowej,  Różana,  Liliowa,  Konwaliowa,  Wąska,  Chabrowa,
Cmentarna,droga Ostrowy do Rywaczki, łącznik Parkowa do Topolowa, Piaskowa, Bór,
Leśna,  łącznik  pomiędzy  ul.  Częstochowską  a  Ogrodową,  łącznik  od  Brzozowej  do
Rakowskiej,  łącznik  Zakładowa  do  Szkolna,  Mazówki  ,  Rywaczki,  Nowy  Folwark,
Borowa – ulice: Radosna, Wesoła, Tęczowa, plac im. ks. Morawca, Spacerowa, łącznik
Radosna  do  Zadworna,  Piaskowa,  Źródlana,  Krótka,  Władysławów  –  ulice:  Bujecka,
Leśna,  Akacjowa,  Sosnowa,  Wrzosowa,  Miedźno-  ulice:  Polna,  Ogrodowa  , Jagiełły,
Mieszka  I,  Św.  Jadwigi,  W.  Łokietka,  B.  Chrobrego,  Zygmunta  Starego,  Kazimierza
Wielkiego” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

4.  Odbiorcami  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona  zostanie
dokumentacja  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego lub  dokumentacja  z  realizacji
zadania, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.  Prawo zamówień publicznych,  ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o  dostępie  do informacji
publicznej.

5. Dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania
archiwów zakładowych,  umowy o  dofinansowanie,  w tym przez  okres  niezbędny  do dochodzenia
roszczeń.

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych,  związanym  z  udziałem  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.

7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych
**,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c)  na  podstawie  art.  21  RODO  prawo sprzeciwu,  wobec  przetwarzania  danych  osobowych,  gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zasada jawności, o której mowa w art 96 ust.3 ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z
wyjątkiem  danych,  o  których  mowa  w  art.  9  ust.  1  RODO,  zebranych  w  toku  postępowania  o
udzielenie zamówień publicznych. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 8 ust. 3-5
ustawy Prawo zamówień publicznych,stosuje się odpowiednio. Od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówień publicznych, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art.  18
ust.1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokołem i
załącznikach  do  protokołu,  zamawiający  nie  udostępnia  tych  danych  zawartych  w  protokole  i
załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których owa w art. 18 ust.2 rozporządzenia
2016/679.

*  Wyjaśnienie:  W  przypadku,  gdy  wykonanie  obowiązków,  o  których  mowa  w  art.  15  ust.  1-3
rozporządzenia 216/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od
osoby, której dane te dotyczą,  wskazania dodatkowych informacji  mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez
Zamawiającego  na Biuletynie  Zamówień Publicznych  prawo do sprostowania  lub  ograniczenia  są
wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego

***  Wyjaśnienie:  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania  nie  ogranicza  przetwarzania  do  czasu
zakończenia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oraz  nie  ma  zastosowania  w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu  ochrony  praw  innej  osoby  fizycznej  lub  prawnej,  lub  z  uwagi  na  ważne  względy  interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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