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Dodatek nr 11 do SWZ 

UMOWA nr ……….. ( projekt/wzór ) 

 

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: 

………………………………… 

zwanych osobno Stroną, a łącznie Stronami 

Mając na uwadze wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  podstawowym 

zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1710  ze zm.) o wartości zamówienia mniejszej niż progi unijne, pod nazwą:  

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miedźno - część nr 1 zamówienia  pn. „Zimowe 

utrzymanie 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” 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, 
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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. 

 

2. Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia tj. realizacji 

zamówienia zostały określone w umowie oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

 

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). 

 

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. piaskarko-solarka samochodowa (samochód z napędem 4x4) z pługiem (minimum 1 
jednostka) oraz ciągnik z pługiem odśnieżnym lub podobny sprzęt mechaniczny (minimum 2 jednostki). 
 

§ 2. 

1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 10.05.2023 r. lub do momentu wyczerpania 

maksymalnej kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, 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 
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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 piaskiem *) 

h   

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 szacuje wydatkowanie minimalnej wartości usług w wysokości 10% wartości 

określonej w § 3 ust. 1 umowy, tj. na kwotę ……………………... zł brutto. 

5. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu dojazdu do dróg gminnych drogami: 

wojewódzkimi i powiatowymi. 

§ 4. 

 

1. Rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało w okresach miesięcznych. 
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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. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT wraz z 

wykazem wykonanych usług sprawdzonych i zatwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze Vat, który figuruje w Rejestrze 

Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na 

który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, 

Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego 

rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego 

ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego 

do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie 

nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i nie stanowi 

podstawy dla naliczania za ten okres odsetek ustawowych za opóźnienie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej faktury aktualne na dzień wystawienia faktury, 

oświadczenie o którym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2. 

5. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w 

terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. 

6. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Wykonawca zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z zm.) może, ale nie jest obowiązany wysyłać 

Zamawiającemu ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną. W związku z tym Zamawiający podaje 

informacje o koncie na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) Broker Infinite IY Solutions, 

która jest dostępna na stroniehttps://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/uslugi-infinite/. 

8. Fakturowanie i zapłata faktur następować będzie zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług, a w szczególności Wykonawca zgodnie z zapisami z art. 108a w/w ustawy jest 

zobowiązany zastosować mechanizm podzielonej płatności (tzw. MPP) w przypadku towarów i usług 

wymienionych w załączniku nr 15 do powołanej ustawy. 

 

§ 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 § 16. 

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). 
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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. 

§ 6. 

 

1. Przedstawicielem przewidzianym niniejszą umową z ramienia Zamawiającego do nadzorowania                  

i rozliczania usług będzie …………..., tel. ……………….. e- mail ………………… 

2. Przedstawicielem przewidzianym niniejszą umową z ramienia Wykonawcy do współpracy z 

przedstawicielem Zamawiającego oraz nadzorowania, koordynowania i rozliczania usług 

będzie…………………….........................……….. tel................................... e- mail ………………… 

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 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. 

5. Zamawiający i wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy, w celu należytej 

realizacji zamówienia. 

§ 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. 

 

§ 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, 
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3) w przypadku nagłego wystąpienia złych warunków atmosferycznych w ciągu 1 godz. i 30 min. 

podjęcia akcji odśnieżania, lub usuwania gołoledzi na drogach gminnych po uprzednim, 

telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do wykonania. 

Zakres usług do wykonania będzie potwierdzany przez Wykonawcę w ciągu 10 minut SMS-em. 

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. 

§ 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. 

 

 

§ 10. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z 

przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej   50 000,00 (słownie: 

pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli ważności polisy. 

2. Jeżeli termin ważności ubezpieczenia jest krótszy od okresu obowiązywania Umowy – nie później niż 
w ostatnim dniu ważności ubezpieczenia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy 
dokumentującej ubezpieczenie OC na dany okres. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej w okresie 
obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ust. 1. 

 

§ 11. 

 

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 na uzasadniony wniosek Wykonawcy. 

* 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. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Podwykonawcy lub zakresu 

podwykonawstwa na uzasadniony wniosek Wykonawcy. 

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. 
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3. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców, jak 

również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich. 

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. 118 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. Zamawiający bada, czy nie zachodzą 
wobec podwykonawcy będącego podmiotem udostępniającym zasoby podstawy wykluczenia, które 
zostały przewidziane w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca na żądanie zamawiającego 
przedstawia oświadczenie,  o którym mowa w art. 125 ust. 1 w/w ustawy oraz podmiotowe środki 
dowodowe dotyczące tego podwykonawcy określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli 
zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub jeżeli wobec w/w podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca  w terminie określonym przez 
zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji 
części zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, podać nazwy, dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w usługi, jeżeli są już znani. 
Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje 
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 
Zamawiający żąda podania w/w informacji dotyczących także dalszych podwykonawców. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty, w sposób 

dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy 

zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

§ 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 brutto 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 

200,00 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 zwłoki, 
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d) karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w określonym 

terminie w wysokości 70 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, 

e) w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanego przez Zamawiającego dowodu, o którym mowa w § 14 ust. 2 lub niedołączenia 

oświadczenia do faktury zgodnie z § 4 ust. 4, 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 każde naruszenie (kara może być nakładana 

wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w przypadku stwierdzenia , że nie jest ona zatrudniona na 

podstawie umowy o pracę). 

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 

brutto określonej w § 3 ust. 1. 

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. 

5. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% maksymalnej wartości brutto , o której 

mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

6. W przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, pkt 3 Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. Kara umowna w tym przypadku nie 

przysługuje Wykonawcy. 

 

§ 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. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje kara umowna. 

3) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności : 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo Zamówień Publicznych. 

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy z dnia 

11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych. 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniem, 

które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
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2009/81/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej. 

4) Wykonawca realizuje usługi w sposób niezgodny z niniejszą umową; 

5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego 

znacznej części, 

6) Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu aktualnej polisy OC, o której mowa w § 10 umowy. 

2. Z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 4, 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, 3, 5,6, oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone 

przez Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia informacji o tych okolicznościach. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 

zmiana dotyczy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 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.   

Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych lub 

usług  związanych z realizacją  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 stosunku  pracy. 

Rodzaj czynności  związanych z realizacją zamówienia, co do których wykonania zamawiający wymaga 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w 

trakcie realizacji zamówienia: czynności wykonywane przez tzw. pracowników fizycznych np. kierowcy 

samochodów obsługujących piaskarko-solarki, pługi, 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. 

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

terminie nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca   przedłoży dowody 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 zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 

pracę, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

- zawierających 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 
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pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika oraz  dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do każdej faktury aktualne na dzień wystawienia faktury , 

oświadczenie o którym mowa w ust. 2 pkt 2. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, ust. 3 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.   

5. 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. 

6. Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do uzyskania informacji od Państwowej Inspekcji 

Pracy lub ZUS w zakresie przeprowadzonych czynności i podjętych decyzji. 

 

§ 15. 

Integralną część niniejszej umowy stanowią : 

1) Oferta Wykonawcy. 

2) Specyfikacja warunków zamówienia wraz z dodatkami oraz modyfikacjami i wyjaśnieniami treści SWZ, 

3) klauzula informacyjna. 

 

§ 16. 

 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w niniejszej 

umowie oraz art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych ze zm. 

 

§ 17. 

 

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. 
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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. 

 

§ 18. 

1. Spory powstałe na tle wykonania umowy będą rozpatrywane przed Sądem właściwym miejscowo ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

2. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być zbywane w drodze cesji, chyba że 

Zamawiający wyrazi na to zgodę. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, ma zastosowanie Kodeks Cywilny i ustawa Prawo 

zamówień publicznych. 

 

§ 19. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                              WYKONAWCA 
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Załącznik nr 3 do umowy 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

w związku z zawarciem umowy 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 – zwane dalej: RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 

MIEDŹNO tel. 34 3178010 faks 34 3178030 e- mail: ug@miedzno.pl, 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miedźno jest Pan Marcin Pilch , adres e-mail: 

marcin.pilch@aviso.pl, tel. 600-379-700; lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego, 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO), a także wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. 

prawa podatkowego, przepisów regulujących zasady rachunkowości. 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy; konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz po jej zakończeniu 

przez okres wynikający z przepisów podatkowych i rachunkowych, a także przepisów ustawy z dnia 14 

lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; w przypadku ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane osobowe będą przetwarzane do momentu 

przedawnienia roszczeń. 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa bądź stosownych umów zawartych z 

Administratorem lub innych instrumentów prawnych przetwarzają dane osobowe. 

7. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

czy organizacji międzynarodowych 

8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa, których realizacja musi być zgodna z przepisami prawa na 

podstawie, którego odbywa się przetwarzanie danych: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych, w tym do uzyskania ich kopii (art. 15 RODO) * 

2) prawo do żądania sprostowania lub uzupełnienia  danych osobowych – w przypadku, gdy dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO) z zastrzeżeniem , że sprostowanie  lub 

uzupełnienie nie może skutkować zmianą postanowień  umowy zawartej w sprawie zamówienia 

publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą  z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień 

publicznych, 

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) – ograniczone tylko do tych 

danych, które nie są niezbędne do realizacji celów wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO, 

tj. 

mailto:ug@miedzno.pl
mailto:marcin.pilch@aviso.pl
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a) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych lub do 

wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej, 

b) do celów archiwalnych w interesie publicznym lub statystycznych, 

c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń . 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), jednakże z wyłączeniem 

przypadków wskazanych w art. 18 ust. 2 RODO, m.in. prawo to nie będzie przysługiwało w takim 

zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych będzie konieczne do ustalenia, dochodzenia 

lub obrony ewentualnych roszczeń. 

W szczególnych przypadkach prawa te mogą być ograniczone, np. ze względu na wymogi prawne 

m.in. zawarte w prawie podatkowym lub w zasadach rachunkowości. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

b) 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. 

10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 

przepisów ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 00-

193 Warszawa,   ul. Stawki 2, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów RODO (art. 77 RODO) . 

11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na 

podstawie Pani/Pana danych osobowych. 

 

*   W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z 

uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać 

od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu 

sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/68636690?unitId=art(15)ust(1)&cm=DOCUMENT

