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Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2018/2019 na terenie Gminy Krynica-Zdrój. 

 

         Załącznik nr 7.5 do SIWZ 
 

 WZÓR UMOWY 

 Nr ZP.01.2018.7.5 
 

Zawarta w dniu ………………..…… r. w Krynicy-Zdroju, pomiędzy: 
 

Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą  

w Krynicy-Zdroju, 33-380 Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 37, NIP:734-001-05-96, 

REGON:490025799-17-113, nr KRS: 0000167961, której akta są przechowywane przez Sąd 

Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy KRS, o kapitale 

zakładowym w wysokości 1 580 500,00 złotych,  którą reprezentuje: 

Prezes Zarządu : Andrzej Dobrzański 

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 

 

a: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym dalej WYKONAWCĄ 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w dniu 

………………… r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 / została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2017/2018 

na terenie Gminy Krynica – Zdrój , w miejscowości Mochnaczka Wyżna . Wykonawca w ramach 

realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do świadczenia usług z zakresu zimowego utrzymania 

dróg zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy , 

SIWZ  i złożoną ofertą - Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. 

 
2. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie: 

       od 23 listopada 2018 roku do  31 marca  2019 roku.  

 

§ 2 

 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej 

umowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w szczególności w kodeksie cywilnym oraz 

w niniejszej umowie. 

 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy (kontraktowa) oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach (deliktowa) 

powstałe w związku z wykonaniem przedmiotu umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy rozciąga się 

również na szkody doznane przez podmioty trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

  
3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie realizacji umowy wszystkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie  

w trakcie realizacji umowy norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony 

środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest do całodobowego pełnienia dyżurów. 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie prac związanych  

z obsługą pojazdów mechanicznych służących do realizacji zadania będą zatrudnione podczas 

realizacji zamówienia w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm./. 

Zobowiązanie wynikające ze zdania poprzedniego dotyczy również podwykonawców, którym 

Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacja zadania objętego zakresem niniejszej 

umowy. Lista (wykaz) osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji niniejszej umowy 

stanowi Załącznik Nr 2 do umowy. Listę (wykaz) osób Wykonawca jest sporządzić i przekazać 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się  

do bieżącej aktualizacji wspomnianej  listy.  

 

6. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 5 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku 

wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli  

na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

 
 

§ 3 

 

1. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest Pan(i):  

 

…………………………………………………………………………………………………,  

tel. ……………………………,  faks ………………………………..………………., 
e-mail…………………………………………..  

 

Wykonawca oświadcza, że wyżej wymieniony numer telefonu, faksu, adres mailowy jest aktualny  

i będzie obowiązywał przez cały czas trwania umowy. Wykonawca w przypadku jego zmiany 

zobowiązuje się wyprzedzająco powiadomić Zamawiającego o zaistniałych zmianach. 

 
2. Nadzór nad realizacją zadania ze strony Zamawiającego sprawuje Pan(i): 

 

Janusz Gurgul – Kierownik ZUK (Zakład Usług Komunalnych) 
tel.: +48 18 471 28 71, faks: +48 18 472 52 67,  

e-mail: jgurgul@mpgk-krynica.pl 

§ 4 

 

1. Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie ustalone w comiesięcznym rozliczeniu 

powykonawczym na podstawie wykazu kilometrów faktycznie utrzymywanych dróg, przez 

przemnożenie ceny jednostkowej za 1 km miesięcznego zimowego utrzymania dróg zgodnie z ofertą 

Wykonawcy, która stanowi Załącznik Nr 3 do umowy.  

 
2. Wynagrodzenie za cały okres umowny nie może przekroczyć kwoty wynikającej z oferty brutto:  

 

………………………………………………………………………………………………………… zł,  
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słownie: ………………………………………………………………………..…………………………  

 

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie w okresach miesięcznych po 

przedstawieniu przez Wykonawcę rozliczenia powykonawczego za dany miesiąc. Rozliczenie 

wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego.  

 
4. Faktury/ lub rachunki wystawiane będą na Wykonawcę.  

 
5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury/rachunku, na wskazany w fakturze rachunek 

bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. 

  
6. Zamawiający upoważniony jest do bieżącej kontroli Wykonawcy w zakresie sposobu realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz wykonanych kilometrów. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego 

zobowiązany jest udowodnić dane przyjęte w rozliczeniu miesięcznym za podstawę wynagrodzenia.      

 

 

§ 5 

 

1. Niewykonanie lub nienależyte prowadzenie przez Wykonawcę prac związanych z zimowym 

utrzymaniem dróg spowoduje potrącenie wysokości wynagrodzenia w wielkościach: 
1) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy tj. między innymi braku 

dyspozycyjności i niezgodnego ze standardem prowadzenia zimowego utrzymania dróg, Wykonawca 

będzie ponosił kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 

ust. 2: 
a) za każdą godzinę braku dyspozycyjności od momentu podjęcia próby wezwania do pełnienia 

dyżuru, 
b) za każdy kilometr niedochowania wymaganego standardu zimowego utrzymania dróg na 

utrzymywanym przez Wykonawcę odcinku drogi,  
W przypadku niedostatecznego prowadzenia zimowego utrzymania dróg na zadaniu, tj. braku 

dyspozycyjności i niezgodnego ze standardami prowadzenia zimowego utrzymania dróg, zostanie 

sporządzony przez pracownika Zamawiającego protokół, który zostanie podpisany przez strony. W 

razie odmowy podpisania protokołu przez Wykonawcę lub niemożności skontaktowania się z nim i 

spotkania w celu sporządzenia protokołu, Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego 

sporządzenia protokołu i podpisania go przez pracownika Zamawiającego. Protokół sporządzony w 

jeden z w/w sposobów będzie podstawą potrącenia wynagrodzenia w wysokości przewidzianej w § 5 

ust. 1 pkt 1 umowy; 
2) w przypadku rażących zaniedbań lub trzeciego pisemnego upomnienia Zamawiający będzie miał 

prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 2; 

3) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w zakresie pozimowego 

oczyszczania dróg Wykonawca będzie ponosił kary umowne w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto wskazanego w § 4 ust. 2 – za każdy dzień opóźnienia w wykonywaniu pozimowego 

oczyszczania dróg licząc od upływu terminu określonego w OPZ, który stanowi integralną część 

niniejszej umowy jako Załącznik Nr 1. 

 
2. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w niniejszej umowie czynności (§ 2 pkt 5 umowy) 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej  

w wysokości 1.000 zł. za każdy taki stwierdzony przypadek. 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 wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w umowie czynności.  
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3. Strony uzgadniają, że kary umowne potrącane będą z wystawionych przez Wykonawcą 

Faktur/rachunków, a gdyby okazało się to nie możliwe zobowiązuje się Wykonawcę do zapłaty kar  

w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej. 

  
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody, jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody. 

 
5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu umowy,  przez cały okres obowiązywania umowy.  Na 

każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowód takiego 

ubezpieczenia. W sytuacjach wyjątkowych Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku 

ubezpieczenia przedmiotu umowy.    
 

§ 6 

 

1. Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem ich nieważności pisemnego 

aneksu. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a potrzeba ich wprowadzenia może wynikać z następujących okoliczności: 
1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy, 
2) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób upoważnionych do dokonywania 

czynności lub zmiana danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie. 

  
2. Zmiany treści umowy dopuszczone w ust. 1 nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia 

określonego w § 4 niniejszej umowy. 
 

 

§ 7 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 8 

 

1. Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden  

dla Wykonawcy. 

 

2.   Następujące załączniki do umowy stanowią jej integralną część: 

1) Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); 

2) Załącznik Nr 2 – Lista (wykaz) osób zatrudnionych na umowę o pracę; 

3) Załącznik Nr 3 – Oferta wykonawcy wraz z SIWZ 

 

 

      ZAMAWIAJĄCY :                                                                         WYKONAWCA :                                                                         


