Wzór
Zał. nr 5 do SWZ
Umowa Nr …………………
zawarta w dniu ………………….. pomiędzy:
Powiat Leski , Rynek 1 , 38-600 Lesko
Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
adres: ul. Bieszczadzka 40, 38-606 Baligród NIP: 688-12-44-572, reprezentowanym przez:
2. Wiolettę Siekaniec - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym" a
…………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą:………………………………………….. adres:………………………………………
NIP ................................... , REGON …………………… ..
zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do zimowego utrzymania dróg
powiatowych
w granicach administracyjnych Powiatu Leskiego.
1. Zakres prac obejmuje "Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg
powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
w sezonie 2021/2022" – zadanie nr ................. zgodnie z formularzem ofertowym
stanowiącym integralną część umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę za 1 km / 1 mb utrzymanej drogi w oparciu o
cenę przedstawioną w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
umowy
3. Do
świadczenia
w/w
usług
Wykonawca
stawia
do
dyspozycji:
………………………………….
……………………………………………………………………………………………..…….
4. Cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia bez względu na stopień inflacji
5. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć odpowiednią ilość sprzętu dobrej jakości
umożliwiającą wykonanie usługi zgodnie z ofertą oraz materiał do zwalczania śliskości
zimowej.
6. Zobowiązania wykonawcy zawarte w ofercie wprowadza się do niniejszej umowy o ile nie są
sprzeczne z niniejszą umową.
7. Niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień
Publicznych.
§2
1.
Umowa zawarta zostaje na okres od dnia zawarcia umowy do 30.04.2022 r.
2. Okres zimowego utrzymania ustala się od dnia podpisania umowy do 30.04.2022 r., przy
czym Zamawiający zastrzega, że termin ten jest orientacyjny i może ulec zmianie ze względu
na warunki pogodowe.
3.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesuwania sprzętu na inne odcinki dróg
powiatowych będących w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie.
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4.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania niektórych prac na wszystkich
zadaniach związanych z zimowym utrzymaniem dróg przy użyciu sprzętu własnego .
5.
Zakres usług i szczegółową lokalizację prac określi każdorazowo dyżurny kierujący akcją
zimową.
6.
Okres pracy rozpoczyna się z chwilą zameldowania dyżurnemu kierującemu akcją zimową
gotowość do pracy
7.
Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z dojazdem na obszar objęty zimowym
utrzymaniem.
8.
Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z zakupem i przygotowaniem materiału
uszorstniajacego piasek „ostry” 0-4mm, sól ( mieszanka piaskowa – solna 8 %) do posypania
odcinków .
9.
Wykonawca niezwłocznie po akcji poinformuje telefonicznie przedstawiciela
Zamawiającego o zakończeniu zadania i poinformuje o stanie przejezdności na drogach
§3
Świadczenie usług obejmuje wszystkie dni kalendarzowe i godziny w ciągu całej doby. Praca ta
nie jest pracą stałą, nośniki i sprzęt wzywane są do pracy w zależności od potrzeb.
§4
3. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług,
zapewnienie warunków bezpieczeństwa, prowadzenie utrzymania dróg zgodnie ze
standardem i szczegółową specyfikacją techniczną .
4. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, personel, sprzęt i inne
urządzenia oraz wszelkie przedmioty do wykonania usług w takim zakresie, jak to określono
w umowie lub może być logicznie z niej wywnioskowane.
5. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za
własne działanie, uchybienie, lub zaniechanie.

1.

§5
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w usługach, materiałach i
sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w
trakcie realizacji usług.

2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub
zaniechaniem na zasadach ogólnych.

§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do zwalczania śliskości po zawiadomieniu
przez Zamawiającego.
2.

Wykonawca udostępni Zamawiającemu zaoferowane w ofercie pojazdy/nośniki w celu
zamontowania urządzeń monitorujących GPS ( dotyczy zadania 1-7). Urządzenia
stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie
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uszkodzenia tych urządzeń powstałych z winy niewłaściwego ich użytkowania bądź
regulowania bez wiedzy i zgody Właściciela tych urządzeń .
3. Sprzęt do odśnieżania i zwalczania śliskości zostanie wyposażony na koszt Wykonawcy w
żółte światła pulsujące zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 450).
4. Przystąpienie do usuwania śliskości (sprzęt wraz z obsługą, zaopatrzony w paliwa i
materiały uszorstniające), nastąpi bezzwłocznie nie później niż w ciągu 2 godzin od chwili
otrzymania powiadomienia.
5. Wezwanie może nastąpić każdorazowo na telefon w zależności od zaistniałej sytuacji na
drogach i potrzeb kierującego akcją zimową.
6. Awaria sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy,
tzn. ma on obowiązek podstawienia sprzętu zastępczego o takich samych parametrach .

1.
się

2.
3.
6.

7.

8.

9.

§7
Strony ustalają, że obliczenie należnego wynagrodzenia za wykonane prace odbywać
będzie na
podstawie stawki godzinowej przedstawionej w ofercie tj.: .........................zł netto + VAT tj.
..................................zł brutto oraz rzeczywiście wykonanych i odebranych prac,
potwierdzonych przez Zamawiającego.
Za czas napraw i związany z tym przestój Wykonawca nie może żądać dodatkowego
wynagrodzenia.
W przypadku konieczności zwiększenia powyższej kwoty (niesprzyjające warunki
atmosferyczne) w/w kwota zostanie zwiększona aneksem do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury za pracę w terminie 7 dni po upływie
każdego miesiąca kalendarzowego objętego umową. Zamawiający natomiast zobowiązany
jest dokonać zapłaty w ciągu ............. dni od daty przedłożenia faktury przez Wykonawcę.
Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonaną usługę odbywać się będzie fakturami
częściowymi wystawianymi na koniec każdego miesiąca obowiązywania umowy o ile była
świadczona usługa.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek wykonawcy w terminie do dni
licząc od przedłożenia faktury wraz z raportami godzinowymi potwierdzonymi przez
Zamawiajacego , przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie
dzień złożenia polecenia przelewu w banku zamawiającego.
Wykonawca nie może pod rygorem nieważności - bez pisemnej i uprzedniej zgody
Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej
umowy.

§8
1.
Wszelkie czynności wynikające z umowy powinny być przeprowadzone w taki sposób,
aby nie zakłócać więcej niż to jest niezbędne, warunków życia użytkowników oraz dostępu,
użytkowania lub zajmowania dróg publicznych i prywatnych.
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§9
1. Wykonawca zapewnia:
1) nośniki sprzętu,
2) piaskarki z silnikiem,
3) utrzymywanie sprzętu w gotowości technicznej, przez okres objęty umową bez
dodatkowego wynagrodzenia,
4) materiał uszorstniający do posypywania odcinków
5) telefon komórkowy (własność Wykonawcy) Nr ...............................................
2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zakupionej ilości i jakości materiału
uszorstniającego ( piasek „ ostry” 0-4mm , sól ) i sprzętu stosowanego przez Wykonawcę w
trakcie trwania umowy .

§ 10
1. W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki
pogodowe nie jest w stanie prowadzić usług zgodnie ze standardem określonym w
dokumentach przetargowych winien zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie przed lub w
czasie trwania wykonywania usługi. W takiej sytuacji Zamawiający nie obciąża Wykonawcy
karami przewidzianymi w niniejszej umowie.
2) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczenia w zakresie
odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód powstałych w związku z realizacją niniejszej
umowy ( we własnym imieniu i na własny koszt ) na sumę ubezpieczenia nie niższa niż
40.000zł (słownie:c zterdzieści tysięcy złotych) na czas wykonywania niniejszej umowy .
Ochroną ubezpieczenia powinna być objęta OC za szkody oraz następstwa wypadków
powstałe w związku z wykonywaniem umowy. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia
obejmuje okres krótszy niż okres wykonywania umowy Wykonawca obowiązany jest do
zachowania ciągłości ubezpieczenia na wymaganą kwotę oraz przedkładania kopii kolejnych
umów (polis).
3) Polisę oraz dokumenty ubezpieczeniowe dotyczące ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.
4) Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, które wyrządzi Zamawiającemu
oraz/lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W
szczególności w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób
trzecich w toku realizacji zadania, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu
pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.

1.

§ 11
W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z
niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w przypadku opóźnienia w
podstawieniu środka transportowego (sprzętowego) karę pieniężną w wysokości:
a) do 2 godzin po uzgodnionym czasie
- 100,00 zł
b) do 2-4 godzin po uzgodnionym czasie
- 300,00 zł
c) powyżej 4 godzin po uzgodnionym czasie
- 500,00 zł
d) w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy - w wysokości
odpowiadającej przebiegowi 1 500 km
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2. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi nie będzie ona zapłacona po
uprzednim sporządzeniu notatki służbowej.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. W razie nie przystąpienia do zimowego utrzymania dróg w żądanym dniu umowa może ulec
natychmiastowemu rozwiązaniu bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy lub mogą zostać
naliczone kary umowne zgodnie z ust. 1.
§ 12
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca w
sposób podstawowy naruszy postanowienia umowy, co powoduje utratę zasadniczych
korzyści, jakie mają być osiągnięte w wyniku jej realizacji.
2. Podstawowe naruszenie umowy obejmują, ale nie wyłącznie, następujące przypadki:
1) Wykonawca świadczy usługi wadliwie i nie zgodnie z umową oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiającego dot. wykonania poprawek w wyznaczonym mu terminie, (max.
dwie notatki służbowe)
2) Wykonawca bankrutuje lub przechodzi w stan likwidacji, inny niż w celach
przekształcenia lub połączenia,
3) Wykonawca nie podstawia środka transportowego w danym dniu.
3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie w formie pisemnej przez każdą ze stron z
zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia.
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i ustawy o finansach
publicznych.
§ 14
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli
przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano
wyboru oferenta chyba, że konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
1.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
1. działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrznego, niezależnego od działania
stron umowy i których strony nie mogły przewidzieć i nie mogły mu przeciwdziałać, np.
powódź, trąba powietrzna, huragan, itp. – w zakresie koniecznym, w szczególności
terminu realizacji umowy,
2. działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy – w
zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy;
3. Termin obowiązywania umowy może zostać przedłużony w przypadku występowania
niesprzyjających warunków atmosferycznych
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4. zmiany przepisów prawa związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym stawek
podatku VAT – w zakresie koniecznym, w szczególności wynagrodzenia wypłacanego
Wykonawcy.
5. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty w przypadku:
a) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
b) konieczności wprowadzenia zmian będących konsekwencją zmian organizacyjnych
Wykonawcy, w szczególności połączenia z innym podmiotem lub podziałem na dwa
lub więcej podmiotów;
c) zmiany terminu realizacji umowy o dalszy okres do 6 miesięcy lub do czasu
wyczerpania Maksymalnego wynagrodzenia brutto (w zależności od tego, które ze
zdarzeń nastąpi wcześniej), jeżeli Maksymalne wynagrodzenie nie zostanie
wyczerpane w pierwotnym terminie, na jaki umowa ta została zawarta;
6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 15
Osobą odpowiedzialną za odśnieżanie ze strony Wykonawcy jest: ................................
Telefon całodobowy : ...........................................
Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawuje: ……………………..
§ 16
Spory, mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy, strony poddają rozstrzygnięciu
właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby Zamawiającego.

§ 17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
1.Integralną część umowy stanowią załączniki:
a) oferta wykonawcy usług
b) oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami z. u. d. w sezonie 2021/2022 r. - dotyczy
zadania 1-7

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1.

2.

3.

4.

5.

Informacje dotyczące administratora danych. Administratorem Państwa danych
osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie. Mogą się
Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
 listownie na adres siedziby – ul. Bieszczadzka 40 , 38-606 Baligród
 e-mailem: pzdbaligrod@powiat-leski.pl
 telefonicznie : (13) 468 40 12
Inspektor ochrony danych – IOD. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych
osobowych przez Powiat Leski, w tym realizacji Państwa praw mogą się Państwo
kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych (IOD) w następujący
sposób:
 listownie na adres siedziby adres siedziby ul. Rynek 1, 38-600 Lesko
 e-mailem: iod@powiat-leski.pl,
Cel przetwarzania Państwa danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. w celu udzielenia zamówienia publicznego,
zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 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
przesyłu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych). W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Panią/Pana danych nie
wynika z ustawy Pzp, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody,
tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dotyczy to w szczególności danych ułatwiających kontakt z
Panią/Panem, takich jak adres e-mail lub numer telefonu.
Odbiorcy danych. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności:
Poczta Polska S.A., bank obsługujący jednostkę, podmioty świadczące dla Administratora
usługi: kurierskie, prawne oraz inne organy publiczne i jednostki organizacyjne Starostwa
Powiatowego w Lesku, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza, a
w przypadku umów współfinansowanych podmioty współfinansujące, kontrolujące i
zarządzające lub inne podmioty zaangażowane w realizację programu, z którego pochodzi
dofinansowanie, podmiot zewnętrzny nie uczestniczący w postępowaniu oraz inne organy
publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych
osobowych.
Przekazywanie danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7

6. Okres przechowywania danych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z
art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy, oraz nie krócej niż przez okres przewidziany w instrukcji
kancelaryjnej.
7. Przysługujące uprawnienia. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku gdy uzna
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma
Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Profilowanie. W oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych
Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących
wynikiem profilowania
9. Obowiązek podania danych. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
(konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp). W przypadku
postępowań o zamówienia wyłączonych spod stosowania przepisów ustawy Pzp podanie
danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu.
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