ZAŁĄCZNIK 5 DO SIWZ ZDP.WO.261.2.9/19
PROJEKT UMOWY NR …………
zawarta w dniu ............... r. pomiędzy Powiatem Poznańskim
reprezentowanym przez:
Marka Borowczaka Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
NIP 781-184-07-66,
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym poniżej
5 548 000 euro nr ZDP.WO.261.2.9/19 przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ), zawarto umowę następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg
w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego
w Biskupicach.
2. Zakres robót objętych zamówieniem:
Zadanie I
Samochód ciężarowy samowyładowczy trójstronnego wywrotu z zaczepem umożliwiającym podłączenie
specjalistycznej przyczepy, z instalacją hamulcową jednoobwodową i dwuobwodową o ładowności od 10 do16 ton
– max. 900 godz.
Zadanie II
Koparko-ładowarka z następującym osprzętem:
3
3
łyżka ładowarki pojemności: od 0,6 m do 1,2 m ,
łyżka koparki podsiębierna o szerokości: od 50 cm do 70 cm,
łyżka koparki podsiębierna o szerokości: od 30 cm do 40 cm,
łyżka skarpowa koparki o szerokości od 130 cm do 160 cm
max. 400 godz.

Zadanie III
Podnośnik koszowy o wysokości minimum 8 m (wraz z operatorem) – max. 160 godz.

Zadanie IV
Podnośnik koszowy o wysokości minimum 18 m (wraz z operatorem) – max. 50 godz.
3. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w:
1) SIWZ,
2) złożonej ofercie.
4. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i aktualną wiedzą
techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie.
OBOWIĄZKI STRON
§2
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przeprowadzenie odbioru wykonanej roboty,
2) zapłata za wykonaną i odebraną robotę.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
Strona 1 z 8

1) podstawienie sprzętu z obsługą operatorską na wezwanie Kierownika Obwodu Drogowego w uzgodnionym
wcześniej- ……….h terminie, przed planowanym wykonaniem roboty,
2) podstawienie sprzętu z obsługą operatorską na wezwanie Kierownika Obwodu w przypadku robót
wymagających nagłej interwencji - ………….h , przed planowanym wykonaniem roboty,
3) wyrażenie zgody na zamontowanie w udostępnionym sprzęcie na koszt Zamawiającego systemu lokalizacji
pojazdów w postaci nadajników GPS i monitoring,
4) bezzwłoczny zwrot w/w nadajnika po wygaśnięciu przedmiotowej umowy lub po jej rozwiązaniu,
5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków
p. poż. określonych w przepisach szczegółowych,
6) utrzymywanie ładu i porządku na terenie świadczonych robót,
7) wykonywanie robót w taki sposób by ograniczać utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum,
8) ewidencjonowanie wykonanych robót na bieżąco, przez prowadzenie „Karty pracy sprzętu”, stanowiącej
załącznik do umowy,
9) comiesięczne przedstawianie Kierownikowi Obwodu Drogowego rozliczenia z ilości wykonanych godzin,
10) zapłata
należnego
wynagrodzenia
Podwykonawcom
jeżeli
Wykonawca
korzysta
z Podwykonawców,
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26.06.1974r. – Kodeks pracy (t. j Dz.U. z 2018 poz. 108 ze zm.) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
wszystkie czynności składające się na roboty budowlane, związane z realizacją przedmiotu zamówienia, chyba,
że odrębnych przepisów wynika , że te osoby nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę.
4. 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 pkt 3) czynności. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia;
5. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane
w pkt. 3) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli
został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności bez adresów, nr
PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni
okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imię
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
TERMIN REALIZACJI
§3
Realizacja zamówienia odbywać się będzie od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 23.12.2019r.
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NADZÓR
§4
Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Kierownik Obwodu Drogowego
w Biskupicach – Danuta Chlebowska, tel. 61 815 50 51.
Osobą upoważnioną przez wykonawcę do kontaktowania się z Zamawiającym jest:
Imię i nazwisko …………………………………………, nr telefonu: ……………………………………………..
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie zadań objętymi umową przez osoby posiadające stosowne
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.
Pkt 4 – 7 dotyczą tylko zadania II
Wykonawca zobowiązuje się skierować do pracy jako operator koparko - ładowarki personel wskazany w ofercie
Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji
i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji
i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 nie później niż 7 dni
przed planowanym skierowaniem do pracy którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikająca z braku odpowiedniego personelu będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 5, nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania pracy innych osób niż wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

WYNAGRODZENIE
§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się w wysokości wynikającej z przemnożenia cen jednostkowych podanych
przez Wykonawcę w „Formularzu cenowym” i ilości robót faktycznie wykonanych i odebranych przez
Zamawiającego.
2. Ilość godzin pracy pojazdów/sprzętu i wynagrodzenie całkowite nie mogą przekroczyć kwoty określonej przez
Wykonawcę w formularzu „Oferty” tj.:
Zadanie I
Samochód ciężarowy samowyładowczy trójstronnego wywrotu z zaczepem umożliwiającym podłączenie
specjalistycznej przyczepy, z instalacją hamulcową jednoobwodową i dwuobwodową o ładowności od 10 do16 t.
Wynagrodzenie netto za max. 900 roboczogodzin: ............................................................ zł, podatek VAT: ………%
Wynagrodzenie brutto za max. 900 roboczogodzin: ........................................................... zł
słownie: .......................................................................................................................................................... złotych
Zadanie II
Koparko-ładowarka o parametrach opisanych w § 1 ust. 2 umowy
Wynagrodzenie netto za max. 400 roboczogodzin: ............................................................ zł, podatek VAT: ………%
Wynagrodzenie brutto za max. 400 roboczogodzin: ........................................................... zł
słownie: ................................................................................................................................................... złotych
Zadanie III
Podnośnik koszowy o wysokości o wysokości minimum 8 m(wraz z operatorem)
Wynagrodzenie netto za max. 160 roboczogodzin: ............................................................. zł, podatek VAT: ……%
Wynagrodzenie brutto za max. 160 roboczogodzin: ........................................................... zł
słownie: ................................................................................................................................................... złotych
Zadanie IV
Podnośnik koszowy o wysokości minimum 18 m(wraz z operatorem)
Wynagrodzenie netto za max. 50 roboczogodzin: ............................................................. zł, podatek VAT: ………%
Wynagrodzenie brutto za max. 50 roboczogodzin: ........................................................... zł
słownie: ................................................................................................................................................... złotych
3. Wynagrodzenie określone przez Wykonawcę w ofercie uwzględnia wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi
z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie umowne zostanie dostosowane w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT.
5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.
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WARUNKI PŁATNOŚCI
§6
1. Warunkiem wystawienia faktury jest zaakceptowanie przez Kierownika Obwodu Drogowego lub osoby przez
niego upoważnionej „Karty pracy sprzętu”.
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
1) kserokopię faktury (rachunku), wystawionego przed Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
2) kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o otrzymaniu zapłaty z tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług.
3. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów w terminie 3 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę
faktury (rachunku), Zamawiający w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
(bez odsetek) przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo.
4. Jeżeli Wykonawca nie dokona, w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo na roboty budowlane,
w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty
tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego
i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzającymi
należyte wykonanie i odbiór robót bez zastrzeżeń, za które została wystawiona faktura lub rachunek,
Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, zgodnie z treścią
zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo.
5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej informacji może zgłosić przedmiotowe uwagi.
6. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust 5, podważających zasadność
bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
7. W sytuacji bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający może dokonać potrącenia kwoty
zapłaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sądowego, z dowolnej wierzytelności Wykonawcy lub
z zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy.
8. Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego: Powiat Poznański Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, NIP 781-184-07-66.
9. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy i lub
Podwykonawcy.
10. Należności będą regulowane za okresy miesięczne, z terminem płatności 30 dni od dnia wystawienia przez
Wykonawcę faktury, z konta Zamawiającego na konto podane przez Wykonawcę na wystawionej fakturze.
11. Za datę zapłaty faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na
osobę trzecią.

PODWYKONAWSTWO
§7
1.

2.

3.

Wykonawca może:
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do
powierzenia Podwykonawcom,
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie,
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie,
4) zrezygnować z podwykonawstwa.
Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane, podał
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi,
zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich
zmianach danych o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację
robót (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).
W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
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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.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 7
dni przed jej zawarciem projektu tej umowy, a także projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treści zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
Umowa z Podwykonawcą/ dalszym Podwykonawcą, powinna stanowić w szczególności, iż:
1) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio robót budowlanych,
które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą;
2) terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 30 dni, od dnia doręczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzających wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty
w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót
wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;
4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiającego;
5) Podwykonawca zawierając umowę z dalszym podwykonawcą ma obowiązek uzyskać zgodę Wykonawcy
do zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy;
6) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie może być potrącane z należnego podwykonawcy
wynagrodzenia.
Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:
1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;
2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest 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 budowlanej;
3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3
Umowy;
4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od zapłaty przez
Zamawiającego należności Wykonawcy;
5) zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy Podwykonawcy uzależniony jest od zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy Wykonawcy;
6) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowalne, dostawy lub usługi
z dalszym Podwykonawcą, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy;
7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;
8) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiający dopuszcza możliwość utajnienia cen dla
podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione).
Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 powyżej, uważa się za akceptację projektu
umowy przez Zamawiającego.
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Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po
bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca
przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych
przez Podwykonawcę.
Zamawiający, w ciągu 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez
Zamawiającego.
Treść umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu świadczenia Wykonawcy, który jest odpowiedzialny
za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym
zakresie jak za swoje działania.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości netto określonej w § 5 ust 1 oraz umów
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 20 000 zł.
W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, od dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub
roboty budowlanej, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 6 Umowy.
Przepisy ust. 5-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający
uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.
W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, zmiany
warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń
do umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony
z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w treści przepisów Prawa
zamówień publicznych.
Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót
i usuwania ewentualnych wad.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny,
osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących
podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi
należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana
jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu,
o którym mowa w § 3 umowy.
Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

KARY UMOWNE
§8
1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2, umowy,
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2) każde opóźnienie w wykonaniu czynności objętych umową w wysokości 100zł za każdą godzinę opóźnienia,
z zastrzeżeniem pkt 3) niniejszego ust.,
3) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze , w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy, liczonego od dnia następnego, po dniu, w którym wady/usterki
powinny być usunięte,
4) jeżeli prace objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał, bez zgody zamawiającego, podmiot
inny niż Wykonawca – karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2
niniejszej umowy,
5) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokości 10% niezapłaconej należności,
6) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokości 0,5 % niezapłaconej należności za każdy dzień opóźnienia;
7) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień
od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,
8) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, w wysokości 0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony
do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu;
9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (jeżeli była wymagana) – w wysokości
0,5% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień opóźnienia od daty jej popisania przez strony do dnia
przedłożenia umowy Zamawiającemu.
10) za niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w § 2 ust.
3 Umowy – karę umowną w wysokości 500 zł,
11) za nieprzedstawienie dowodów wskazanych w § 2 ust. 5 Umowy – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto
za każdy dzień opóźnienia,
Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu opóźnień Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy, to
Zamawiający jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, bądź
z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego
z żądaniem zapłacenia kary. W zapłacie Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności
przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn, za
które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2,
umowy, chyba, że zaistniały okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wartość kar
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§9
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy:
1) w warunkach określonych w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
2) w sytuacjach określonych w tytule XV k.c.,
3) gdy Wykonawca w wyznaczonym terminie, nie rozpoczął realizacji usług bez uzasadnionych przyczyn lub nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
4) gdy Wykonawca skieruje, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania pracy inne osoby niż wskazane
w ofercie Wykonawcy (dotyczy zadania II),
5) gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 1 dzień,
6) gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
7) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienależyte wykonanie przedmiotu zamówienia,
8) gdy wystąpi konieczność:
a) wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub
b) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego
umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone
Zamawiającemu umowy o Podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec
zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych
wobec Wykonawcy.
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3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
i musi zawierać uzasadnienie. Zamawiający może złożyć takie oświadczenie w terminie sześciu miesięcy od
powzięcia informacji o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane usługi, gwarancje oraz
wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada:
1) dokona protokolarnego odbioru usług, wg stanu na dzień odstąpienia;
2) zapłaci wynagrodzenie za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
§ 10
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody , w związku z wykonywaniem zleconych robót.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód,
które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na
czas realizacji robót objętych umową.
3. Jeżeli termin, na który została zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, kończy się w okresie realizacji
zamówienia, Wykonawca winien przedłożyć polisę (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedłużoną co
najmniej do terminu zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
SPORY
§ 11
Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

1.
2.
3.

4.
5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę
przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia
następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę
niepodjęcia.
Adresy do doręczeń:
Wykonawcy: ………………………………………………………….
Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
Umowa niniejsza zawiera ….. parafowanych stron oraz załącznik nr 1 stanowiący wzór „Karty pracy sprzętu”.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla
Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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