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Umowa nr .........../2019
na zimowe utrzymanie chodników i dróg gminnych na terenie miasta i gminy Słubice
w latach 2019 - 2021.

zawarta dnia ………… 2019 r. pomiędzy Gminą Słubice reprezentowaną przez
Mariusza Olejniczaka - Burmistrza Słubic
przy kontrasygnacie Rafała Dydaka - Skarbnika Gminy zwanym w treści umowy
Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
dalej zwanym Wykonawcą, zawarto umowę na zimowe utrzymanie chodników i dróg
gminnych na terenie miasta i gminy Słubice w latach 2019 - 2021.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu
nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) – zwanej dalej „Pzp”, o następującej
treści:
§ 1.
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakres prac,
których wykonanie polega na zimowym utrzymaniu chodników i dróg gminnych na
terenie miasta i gminy Słubice w latach 2019 - 2021.
Zakres zadań Wykonawcy obejmuje:
1. Zimowe utrzymanie chodników i dróg gminnych polegające na zwalczaniu
śliskości zimowej przy użyciu mieszanki piaskowo-solnej wraz z odśnieżeniem
(własny sprzęt, ludzie, Wykonawcy itd.) oraz doraźne zimowe utrzymanie dróg
gminnych i chodników wykonywane na wniosek Zamawiającego.
2. Wymagania w zakresie zimowego utrzymania dróg:
a) odśnieżanie dróg na całej szerokości jezdni,
b) usuwanie i zwalczanie śliskości na bieżąco w zależności od zaistniałych
potrzeb(opady śniegu, mżawka),
c) rozpoczęcie prac nie później niż po……………….po zakończeniu
opadu, w przypadku opadów nocnych nie później niż przed godziną
6:00 rano, a zakończenie nie później niż po 4-tej godzinie po
zakończeniu opadu.
3. Wymagania w zakresie zimowego utrzymania chodników:
a) w przypadku ciągłych opadów śniegu należy zapewnić możliwość
przejścia na połowie szerokości chodnika; zgarnięty śnieg należy
pryzmować na trawnikach, a w przypadku ich braku przy krawędzi jezdni,
b) w przypadku ciągłych opadów śniegu Wykonawca zobowiązany jest do
systematycznego świadczenia usług zwalczania opadów śniegu i śliskości
zimowej,

str. 1

c) po ustaniu opadów śniegu chodniki winny być odśnieżone w ciągu 2
godzin od ustania opadów oraz równomiernie posypane mieszanką
piaskowo - solną na całej szerokości chodnika, za wyjątkiem miejsc
w których konieczne będzie pryzmowanie śniegu na chodniku przy
krawędzi jezdni,
d) w przypadku wystąpienia śliskości zimowej niezależnie od opadów
należy przystąpić niezwłocznie tj. nie później niż w ciągu 1 godziny od
zgłoszenia do posypania powierzchni chodnika mieszanką piaskowo solną.
4. Zakładany czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 4 godzin po ustaniu
opadów z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawienie na
jezdni cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu nie utrudniającego ruchu.
5. Przystąpienie do akcji zwalczania śliskości musi nastąpić najpóźniej w ciągu 1
godziny od zgłoszenia wykonanego przez osoby upoważnione ze strony
Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcą.
6. Lokalizacja i zakres oraz kolejność odśnieżania robót ujęte są w załącznikach
nr 1 i 2 do niniejszej umowy.
7. Uzyskiwanie przez Wykonawcę aktualnych informacji o stanie pogody ze stacji
meteorologicznej Instytutu Meteorologicznego i Gospodarki Wodnej.
8. Zabezpieczenie gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą
gwarantującą bezawaryjne utrzymanie dróg i chodników zapewnia Wykonawca.
9. W przypadku awarii sprzętu uniemożliwiającej prowadzenie akcji zimowej
Wykonawca zapewnia sprzęt zastępczy na swój własny koszt w ciągu 12 godz.
10. Wykonawca obowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki organizacyjne
umożliwiające realizację zadań wg ustalonego zakresu, przygotowanie
niezbędnej potrzebnej ilości piasku, ciągłej łączności z Zamawiającym i
składanie telefonicznie meldunków z prowadzonej akcji zimowej.
11. Podczas zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz
stanu technicznego sprzętu nie zagrażającego zdrowiu i życiu ludzkiemu.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa
nieszczęśliwych wypadków wynikających z nieprawidłowej realizacji
zamówienia.
13. Piasek zalegający na chodnikach, ulicach i ciągach pieszych po zimowym
utrzymaniu na terenie miasta Słubice winien być usunięty w I etapie w terminie
do 15.04.2020 roku, w II etapie w terminie do 15.04.2021 roku.
14. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w
szczególności braku reakcji o której mowa w ust. 4 lub ust. 5 Zamawiający może
powierzyć wykonanie czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
be konieczności uzyskiwania zgody sądu w tym zakresie. W takiej sytuacji
wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmniejszeniu poprzez jednostronne
oświadczenia Zamawiającego, o koszt wynagrodzenia osoby trzeciej, której
powierzono usługę.
§ 2.
1. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnego sprzętu
i narzędzi. Roboty wykonane będą na własny koszt i ryzyko.
2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w dniu podpisania umowy kopie polisy
ubezpieczenia OC posiadacza pojazdów wymienionych w ust. 1.
3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie
szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy.
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4. Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego ze wszelkich roszczeń osób
trzecich wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, która
jest przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się wstąpić w
miejsce Zamawiającego do każdego postępowania toczącego się w związku z
takimi roszczeniami, a jeżeli okaże się to niemożliwe, zobowiązuje się przystąpić
do niego po stronie Zamawiającego. Strony zobowiązują się do niezwłocznego
zawiadamiania o zgłoszonych roszczeniach.
§3
Termin zamówienia wykonywany będzie w dwóch etapach.
1. Termin rozpoczęcia świadczenia usługi w pierwszym etapie nastąpi od
01 listopada 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. i termin rozpoczęcia drugiego etapu
nastąpi od 01 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
2. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu zakończenia pierwszego etapu i termin
rozpoczęcia drugiego etapu, o którym mowa w ust. 1 w sytuacji, której nie można
było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania, w przypadku
wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, przez które należy
rozumieć nagłe i obfite opady śniegu bądź marznąca mżawka utrzymujące się co
najmniej przez 12 godzin.
3. Zamawiający zastrzega, że termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych
etapów może ulec zmianie (przesunięciu) nie więcej niż o miesiąc, ze względu na
korzystne bądź niekorzystne warunki pogodowe. Rozpoczęcie zimowego
utrzymania dróg w I etapie może nastąpić przed 01.11.2019r., ale także po
01.11.2019 r. i II etapie może nastąpić przed 01.11.2020 r., ale także i po
01.11.2020 r. Zmiana terminu zakończenia zimowego utrzymania dróg dokonana
przez Zamawiającego przerywa pracę lub ją wydłuża do dnia ustania warunków
pogodowych kończących zimowe utrzymanie dróg gminnych i do tego terminu
będzie naliczane wynagrodzenie.
4. Zamawiający zastrzega, że może wstrzymać gotowość do wykonania usług
związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w trakcie trwania umowy na
min. 3 dni.
§4
1. Za prawidłowo i terminowo wykonane prace wg zakresu usługi określonego w §
1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie łączne brutto ………….. zł
(słownie: ……………………..). Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy w
rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego.
2. Wynagrodzenie łączne brutto za usługę jest podzielone na 12 równych części
w wysokości: ………………. zł (brutto) (słownie:………….) każda, płatnych w
okresach miesięcznych, ( tzw. miesięczne wynagrodzenie umowne), przelewem
w terminie 14 dni po odbiorze wykonanych prac potwierdzonym protokołem
odbioru i po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Zasady odbioru usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników:
Odbiorowi podlega każdy element pracy. Odbiór odbywa się po wykonaniu usług
na podstawie potwierdzeń wykonanych przez Zamawiającego. Odbiór częściowy
wyrywkowy odbywa się po intensywnych opadach w ciągu 2 – 3 godzin od
wykonania prac, o ile warunki pogodowe nie niwelują efektów wykonanej pracy.
W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw od ustalonego zakresu,
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Wykonawca ponosi kary, zgodnie z podpisaną umową.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zadań w każdym
czasie jej trwania.
5. Z przeprowadzonej kontroli pracownik Zamawiającego sporządzi notatkę
służbową, w której zostaną wskazane prace złej jakości z podaniem ich
lokalizacji, prace wykonane z opóźnieniem oraz inne uchybienia nienależytego
wykonania obowiązków wynikających z umowy. Kopia tej notatki zostanie
przekazana Wykonawcy. Notatka zawierać będzie wyszczególnienia
stwierdzonych nieprawidłowości oraz terminy na ich usunięcie.
6. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności
powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez pisemnej pod rygorem
nieważności zgody Zamawiającego.
§5
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność w formie kar umownych, które będą
potrącane przez Zamawiającego z comiesięcznych faktur wystawionych przez
Wykonawcę. Za nienależyte wykonanie zamówienia należy rozumieć w
szczególności wszelkie odstępstwa od wymogów określonych w opisie
rzeczowym zawartym w §1 umowy oraz SIWZ dla przedmiotu zamówienia,
potwierdzone w notatce.
2. Nieuzasadnione przystąpienie do działań w ramach zimowego utrzymania dróg w
sezonie 2019/2020 i 2020/2021 traktowane będzie jako niewłaściwe wykonanie
usługi.
3. Kara nałożona na Wykonawcę przez Zamawiającego trzeci raz z rzędu może
uprawnia Zamawiającego skutkować rozwiązaniem umowy w trybie
natychmiastowym.
4. W przypadku nieuzasadnionego przerwania akcji lub rażącego zaniedbania ze
strony Wykonawcy - niepodjęcia akcji zimowej pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiającego nastąpi rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym.
5. W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na wyjątkowo trudne warunki
pogodowe, nie będzie w stanie prowadzić prac zgodnie z przyjętym standardem,
zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego podając przyczyny. W
takim przypadku, jeżeli Zamawiający uzna zasadność przyczyn z powodów, z
których nie można utrzymać standardu drogi, będzie mógł zrezygnować z
naliczania kar.
6. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w
wysokości 0,2% miesięcznego wynagrodzenia umownego netto, licząc za
każdy dzień zwłoki
b) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 5%
miesięcznego wynagrodzenia umownego netto za każde jej naruszenie
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 %
miesięcznego wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
d) za rozwiązanie albo odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę w wysokości 5% wynagrodzenia
umownego netto.
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e) 500 zł - za każdy dzień niewykonanej usługi, przy niedotrzymaniu warunków
utrzymania dróg w danym standardzie opisanym w SIWZ do 10%
miesięcznego wynagrodzenia umownego netto za każde zdarzenie.
7. Wykonawca może dochodzić kary umownej (5% wynagrodzenia netto w
przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego).
8. Powyższe potrącenia nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach
ogólnych wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody
spowodowane przez Wykonawcę.
9. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może domagać się od Wykonawcy
odszkodowania
uzupełniającego,
jeżeli
wysokość
poniesionej
przez
Zamawiającego szkody będzie przekraczać wysokość zastrzeżonej kary
umownej.

§6
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, na podstawie umowy o
pracę osób, które będą wykonywać czynności niezbędne w zakresie realizacji
zamówienia tj.:
1) osoby odpowiedzialne za organizację i nadzór za realizację umowy,
2) osoby odpowiedzialne za realizację umowy i kontakt z pracownikami
Zamawiającego,
3) osób, które w zakresie realizacji zamówienia będą wykonywać czynności
związane z utrzymaniem zimowym tj. kierowców ciągników z pługiem i
rozsiewaczem piasku, piaskarki .
2. Wykonawca zobowiązany jest dla każdej z w/w osób prowadzić akta osobowe i
dokumentację pracowniczą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez
pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz
sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.2017.894 ze zm.). oraz
ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu
przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją z dnia 10 stycznia
2018 r. (Dz.U.2018.357).
3. Najpóźniej w dniu podpisania umowy o przedmiotowe zamówienie Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu na piśmie wykaz osób, które u wykonawcy w zakresie
powyżej wymienionych czynności zatrudnione są na podstawie umowy o pracę
oraz pisemne oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu w/w osób na podstawie
umowy o pracę. W/w wykaz osób winien zawierać imiona i nazwiska
pracowników, zajmowane przez nich stanowiska pracy oraz wykonywane przez
nich w ramach stanowisk pracy czynności.
4. W przypadku rozwiązania umowy o pracę, z którąkolwiek z osób wymienionych
w wykazie i zatrudnienia w to miejsce innej osoby, wykonawca niezwłocznie ale
nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o pracę z nowym
pracownikiem, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu pisemny
zaktualizowany wykaz osób, o którym mowa w pkt 3 oraz pisemne oświadczenie
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wykonawcy o zatrudnieniu nowej osoby przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę.
5. Wykonawca zapewni Zamawiającemu w drodze pisemnego upoważnienia dla
Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
możliwość domagania się w każdym czasie przez okres realizacji zamówienia,
przedłożenia przez wykonawcę umów o pracę z osobami wskazanymi w w/w
wykazie.
6. Wykonawca zapewni Zamawiającemu udostępnienie przez wykonawcę umów o
pracę z w/w osobami i złoży wyjaśnienia niezbędne do przeprowadzenia przez
Zamawiającego kontroli w zakresie zatrudnienia na umowy o pracę osób
wskazanych w w/w wykazie, na pisemne wezwanie Zamawiającego w każdym
czasie przez okres realizacji zamówienia.
7. W przypadku:
a) stwierdzenia przez Zamawiającego braku zatrudnienia przez wykonawcę osób
wymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 3 na podstawie umowy o
pracę,
b) braku udostępnienia Zamawiającemu przez wykonawcę umów o pracę z
osobami wymienionymi w wykazie, o którym mowa w pkt 3 na pisemne
wezwanie Zamawiającego w okresie realizacji zamówienia, Zamawiający
naliczy wykonawcy karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za każdy
przypadek niezatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub za każdy
przypadek nieudostępnienia umowy o pracę, którą potrąci z wynagrodzenia
wykonawcy za realizację przedmiotowej usługi.
§7
Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy albo odstąpienia od
umowy jeśli:
1) zostanie zgłoszony wniosek o rozwiązanie firmy Wykonawcy, za wyjątkiem
zmian w strukturze organizacyjno-prawnej Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął któregokolwiek świadczenia wynikającego z umowy
bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie.
4) Wykonawca nieprawidłowo realizował umowę po dwukrotnym bezskutecznym
wezwaniu do zaniechania naruszeń.
2. Odstąpienie od umowy albo rozwiązanie powinno nastąpić w formie pisemnej
pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4 może
nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji o
wystąpieniu któregokolwiek z podanych tam przesłanek.
4. Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość.
1.

§8
Zamawiający wyznacza osobę …………….. do bezpośrednich kontaktów
w sprawie koordynacji szczegółowego zakresu prac określonego w niniejszej
umowie.
§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie
w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie
strony, pod rygorem nieważności.
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2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,
z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) Zmiana terminu realizacji zadania:
a) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez
wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe
do przewidzenia wydarzenia) o okres trwania poniższych okoliczności.
2) Zmiany osobowe w postaci zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian
organizacyjnych,
3) Pozostałe zmiany:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia,
b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.:
powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości
zamówienia, obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy),
c) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez
wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe
do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej
umowy termin lub sposób jej realizacji,
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy na
skutek niemożności jej realizacji wobec warunków atmosferycznych, które nie
wymagają świadczenia usług przez Wykonawcę. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane
koszty, które wykonawca poniósł w związku z Wynikającymi z umowy
planowanymi świadczeniami.
3. W przypadku intensywnych opadów Zamawiający może zwiększyć zakres
wykonania odśnieżenia i usunięcie śliskości do 10 % ogólnej powierzchni terenu
objętego utrzymaniem dróg gminnych na terenach sołectw, które nie są ujęte
wykazie dróg objętych zimowych utrzymaniem bez dodatkowego wynagrodzenia.
§ 10
Podwykonawstwo
1. W związku ze wskazaniem przez Wykonawcę w swojej ofercie części
zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca przed
zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę
Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu
podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek
Wykonawcy przedstawiający cześć zamówienia, którego wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej
wykonania.
2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od
otrzymania wniosku, z podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia
zgody.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania
swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub
zaniedbania samego Wykonawcy.
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez
podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań
wynikających z niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego do złożenia wraz z
fakturą za wykonanie roboty pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę,
którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o dokonaniu
zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać
zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury.
Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców,
zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub
projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w
terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie
przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego
zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego
zmiany.
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu poświadczoną
za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia,
w którym została zawarta, jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od
dnia ich wprowadzenia. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo lub zmian do tej umowy nie zgłosi na piśmie
sprzeciwu, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie
zmian.
Umowa na usługi z Podwykonawcą musi zawierać:
1) zakres usług, który zostanie powierzony do wykonania przez podwykonawcę
objętych umową;
2) kwotę wynagrodzenia – nie może być ona wyższa od wartości tego zakresu
usług, który został określony w ofercie Wykonawcy;
3) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni
od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty.
4) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot
zamówienia Podwykonawcy - termin wynagrodzenia płatnego przez
Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy, który powinien być ustalony
w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia
należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony
Podwykonawcy).
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia Zamawiającemu, kopii zawartych umów poświadczonych za
zgodność z oryginałem, których przedmiotem są usługi w terminie 7 dni od dnia
ich zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż
0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w
SIWZ, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym
mowa w pierwszym zdaniu, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości
większej niż 50.000 zł.
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11. Umowa między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy
określone w ust. 4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy na podwykonawstwo.
12. Obowiązkiem Wykonawcy jest każdorazowe udzielanie na żądanie
Zamawiającego wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
13. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi,
wykonywane na jego rzecz przez Podwykonawców.
14. Niezależnie od postanowień § 4 ust. 3 i 4 niniejszej umowy, zamiar
wprowadzenia Podwykonawcy w celu wykonania zakresu robót określonego w
ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu co najmniej z 7- dniowym
wyprzedzeniem. Bez uzyskania zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może
wprowadzić Podwykonawcy i rozpocząć prac.
15. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie uznane zostanie za
nienależyte wykonanie umowy i może stanowić podstawę do odstąpienia od
umowy.
*Paragraf niniejszy będzie miał zastosowanie w przypadku zastosowania przez
Wykonawcę w Ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć
Podwykonawcy.

1.
2.

§ 11
Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa egzemplarze
dla Zamawiającego.

Wykonawca:

Zamawiający:
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