ZAŁĄCZNIK 5 DO SIWZ ZDP.WO.261.5.37/18
EGZEMPLARZ ………………
UMOWA NR ……………… (projekt)
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
……………………………………………………………………….
NIP: ……………………. Regon: ………………………………
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
nr ………….. przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację usługi: pn.: „Koszenie traw i
chwastów w pasach dróg powiatowych”. Zadanie …………., polegającej na mechanicznym i ręcznym
koszeniu traw i chwastów w pasach dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Poznaniu. Zadnie obejmuje:
1) jednokrotne szerokie koszenie (z zebraniem i wywozem śmieci z pasów dróg, usunięciem
chwastów wrośniętych w chodniki, krawężniki, ścieki oraz z usunięciem skoszonej trawy na
terenach zabudowanych), na całej szerokości pasa dróg powiatowych;
2) jednokrotne wąskie koszenie (z usunięciem skoszonej trawy na terenach zabudowanych);
mechaniczne koszenie traw i chwastów na poboczach dróg powiatowych i ręczne koszenie na
pasach rozdziału, wyspach między barierami, słupkami, w innych miejscach niedostępnych oraz
innych wskazanych przez Zamawiającego miejscach w pasie drogowym
CPV: 77112000-8 Wynajem kosiarek lub sprzętu rolniczego wraz z operatorem.
2. Szczegółowa lokalizacja odcinków, na których należy wykonać jednokrotne koszenie szerokie i jednokrotne
koszenie wąskie (odpowiednio dla danej części zamówienia).
Część 1 . Zadanie 8. Teren gmin: Pobiedziska, Kostrzyn, Kleszczewo, Swarzędz;
DROGA NR

ODCINEK

GMINA

2483P
2486P

Pobiedziska - Wierzyce (od granicy miasta do granicy powiatu)
Pobiedziska - Iwno (od granicy miasta do węzła S-5)

2445P
2443P

Siedlec - Gułtowy (od zjazdu z DK92)
Trzek (w tym przejazd przez S-5) - Czerlejno - Gułtowy

2514P

(dawna DW434, od granicy miasta) Kostrzyn - Trzek Kleszczewo (do drogi serwisowej przy węźle Kleszczewo)

2441P

Kostrzyn - Czerlejno - Poklatki - Kleszczewo
(od granicy miasta, w tym przejazd przez S-5)
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Pobiedziska
Pobiedziska
Kostrzyn
Kostrzyn
Kostrzyn

DŁUGOŚĆ
[mb]
5 490
4 819
950
4 123
10 262

Kostrzyn

6 006

Kostrzyn

5 701

Kleszczewo

2 822

2446P

Krerowo - Węgierskie (w tym przejazd przez A2)

2411P
2439P

Kostrzyn - Węgierskie (od granicy miasta do granicy powiatu)
Paczkowo - Trzek

Kleszczewo
Kostrzyn
Kostrzyn
Swarzędz
Kostrzyn
RAZEM

3 822
2 130
8 116
767
4 151
59 159

* długość odcinka oznacza orientacyjną długość drogi objętą koszeniem; na tej długości występują odcinki z koszeniem
obustronnym lub jednostronnym. Koszenie należy wykonać zgodnie z faktycznym stanem terenu.

Część 2. Zadanie 9. Teren gmin: Czerwonak, Swarzędz, Pobiedziska, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik;
DROGA NR
2407P
2435P
2436P
2512P
2512P

ODCINEK

GMINA

DŁUGOŚĆ
[mb]

Koziegłowy - Wierzonka - Kobylnica - Swarzędz
(do granicy Swarzędza)
Swarzędz (od gr. miasta) - Gortatowo - Uzarzewo - Biskupice
(w tym na odc. gruntowych w granicach miejscowości)
Jasin - Sarbinowo (od zjazdu z DK92)

Czerwonak
Swarzędz
Swarzędz
Pobiedziska
Swarzędz

9 680
8 083
4 320
770
4 984

ul. Rabowicka (wraz ze skarpami, placami i dojazdami przy
wiadukcie)

Swarzędz

3 823

Swarzędz

411

Swarzędz

75

ul. Rabowicka druga jezdnia (za ekranami akustycznymi)
m. Swarzędz ul. Średzka odc. od ronda do ul. Rabowickiej

2410P
2410P

Swarzędz - Kleszewo - Krerowo - Bieganowo
(od granicy m. Swarzędz, w tym przejazd przez A2)

2447P
2440P

Śródka - Zimin - Krerowo
Tulce - Komorniki - Nagradowice - Bugaj (w tym przejazd przez
S-5)

2438P
2429P

Poznań - Tulce
Tulce - Gowarzewo - Siekierki - Kostrzyn (do granicy miasta)

2489P

od granicy Swarzędza - Garby - Tulce - Żerniki - węzeł Koninko
(do DK11, wraz z wiaduktami, zbiorniki odwodnieniowe
przy rondzie w m. Żerniki)

Swarzędz
Kleszczewo
Kostrzyn
Kleszczewo
Kleszczewo

3 120
3 759
1 350
7 605
5 017

Kleszczewo

8 676

Kleszczewo
Kleszczewo
Kostrzyn
Swarzędz
Kleszczewo
Kórnik

1 459
6 038
4 483
4 497
2 707
3 302

RAZEM

84 159

* długość odcinka oznacza orientacyjną długość drogi objętą koszeniem; na tej długości występują odcinki z koszeniem
obustronnym lub jednostronnym. Koszenie należy wykonać zgodnie z faktycznym stanem terenu.

Część 3. Zadanie 10: Teren gmin: Kórnik, Mosina.
DROGA NR
2476P
2477P
2489P
2461P
2460P

ODCINEK

GMINA

Runowo - Pierzchno - Trzebisławki
Szczodrzykowo - Dachowa - Robakowo - Gądki
węzeł Koninko (DK11) - Szczytniki - Kamionki
odc. Czapury - Babki - Daszewice (do gr. gminy)
(gr. gminy) odc. Kamionki - Borówiec - S11 (węzeł Borówiec)
Poznań - Czapury - Wiórek - Sasinowo - Rogalinek
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Kórnik
Kórnik
Kórnik
Mosina
Kórnik
Mosina

DŁUGOŚĆ
[mb]
5 064
5 440
5 101
5 389
7 357
9 690

2462P
2463P
2466P
2464P

Daszewice - Rogalinek (odc. bitumiczny)
Mosina (od granicy miasta) - Żabinko - gr. gminy (Żabno)
Mosina (od granicy miasta) - Baranowo - gr. gminy (Żabno)
Świątniki - Radzewice - Czmoniec - gr. gminy
Radzewo - Dworzyska (odc. bitumiczny)
Radzewo - Czmoń
Czmoń - gr. gminy (Kaleje)
Radzewice - Radzewo - Bnin (do granicy miasta)
Bnin (od gr. miasta) - Błażejewko - gr. gminy (Jeziory Wielkie)
Bnin (od gr. miasta) - Prusinowo - gr. gminy (Zaniemyśl)

Mosina
Mosina
Mosina
Mosina
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik
Kórnik

3 760
4 952
7 296
4 259
4 973
1 911
3 773
1 733
6 289
3 628
5 078

2478P
2471P
2480P
2472P
2473P
2468P
2470P

DW434 (Kórnik) - Mościenica (do końca odc. bitumicznego)

Kórnik

1 600

RAZEM

87 293

* długość odcinka oznacza orientacyjną długość drogi objętą koszeniem; na tej długości występują odcinki z koszeniem
obustronnym lub jednostronnym. Koszenie należy wykonać zgodnie z faktycznym stanem terenu.

3. Usługi muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i aktualną wiedzą
techniczną oraz na warunkach określonych w niniejszej umowie, zgodnie z SIWZ i ofertą Wykonawcy.

1.
2.
3.

1.

2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

§2
Termin realizacji
Zamówienie należy wykonać nie później niż do 15.10.2018 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
Koszenie szerokie należy wykonać w terminie ………. dni (zgodnie z ofertą), licząc od dnia zlecenia usługi
przez Zamawiającego.
Koszenie wąskie należy wykonać w terminie ………. dni (zgodnie z ofertą), licząc od dnia zlecenia usługi
przez Zamawiającego.
§3
Obowiązki stron
Obowiązki Zamawiającego
1) wskazanie Wykonawcy zakresu i miejsc wykonywanych usług,
2) przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,
3) zapewnienie osoby nadzorującej realizację zamówienia,
4) zapłata za wykonaną i odebraną usługę.
Obowiązki Wykonawcy:
wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o ofertę Wykonawcy oraz SIWZ z uwzględnieniem wymagań
określonych w Specyfikacjach Technicznych;
zabezpieczenie terenu, na którym wykonywana jest usługa;
zorganizowanie i kierowanie wykonywaną usługą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami BHP oraz
zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach szczegółowych;
utrzymanie ładu i porządku na terenie świadczonych usług;
oznakowanie miejsca gdzie wykonywana jest usługa oraz pojazdów wykonujących usługę i utrzymania tego
oznakowania w należytym stanie, przez czas wykonywania usługi w ramach niniejszej umowy;
informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość
realizowanych usług lub termin ich zakończenia;
prawidłowe zgłoszenia do odbioru wykonanych usług;
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić koszenie w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do
niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie koszty z
tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca;
Wykonawca prac jest wytwórcą odpadów w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Obowiązek
postępowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów i ich transportem należy do Wykonawcy
robót, zgodnie z ustawą o Odpadach (tj. Dz.U. 2018 poz. 21 ze zm.). Na żądanie Zamawiającego
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument lub dokumenty potwierdzające
zagospodarowanie odpadów zgodnie z ww. ustawą.
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10) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: wszystkie czynności
składające się na wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia chyba, że z odrębnych przepisów
wynika , że te osoby nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę.
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 zdaniu pierwszym 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.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, nie krótszym niż 3 dni, 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 zdaniu pierwszym, niniejszego punktu, 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
dotyczącymi ochrony danych osobowych (tj. 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 dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
§4
Odbiory
1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru jest wykonanie zakresu usług wynikającego ze zlecenia, o
którym mowa w § 2 ust. 2 i 3.
2. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe usługi w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru.
3. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu niezakończenia usługi lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający
odmówi odbioru usług z winy Wykonawcy.
5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:
1) nadające się do usunięcia, to Zamawiający może żądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin;
fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:
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1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.
2.

a) zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczając ostateczny termin ich realizacji,
zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na
zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia;
b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi Zamawiający
odstąpić od umowy z winy Wykonawcy w całości lub w części umowy.
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.
7. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
8. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w
wyznaczonym terminie.
§5
Nadzór
Nadzór nad realizacją prac z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:
Inspektor: ……………………………………….. tel. …………………………., e-mail ……………………………...
Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym w sprawie realizacji zamówienia jest:
…………………………………………, nr telefonu: …………………………………………….. e-mail ………………..
Zmiana osoby wymienionej w ust. 2 wymaga zgłoszenia z zachowaniem formy pisemnej.
Inspektor oraz przedstawiciel Wykonawcy są osobami reprezentującymi strony na terenie wykonywanych
prac, uprawnionymi w imieniu stron do sporządzenia protokołów odbioru zleconych usług.

§6
Wynagrodzenie
Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Strony ustalają,
zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę: …………………………. zł (słownie: ……………………….) , w tym podatek
VAT………………. zł.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wynagrodzenie za;
1) koszenie szerokie w wysokości ……………….. zł brutto, w tym VAT………. zł;
2) koszenie wąskie w wysokości…………………… zł brutto w tym VAT…………………… zł.
Wynagrodzenie określone przez Wykonawcę w ofercie uwzględnia wszystkie koszty jakie Wykonawca
ponosi z tytułu realizacji przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania niniejszej umowy.

§7
Zasady płatności
Płatność nastąpi na podstawie faktur częściowych. Zamawiający dokona płatności każdorazowo po
dokonaniu odbioru zakresu przedmiotu umowy wynikającego ze zlecenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 i 3.
Warunkiem wystawienia faktury częściowej jest podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru usługi,
potwierdzającego jej prawidłowe wykonanie, przez Wykonawcę i Zamawiającego.
Faktura winna być wystawiona na Zamawiającego: Powiat Poznański Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, NIP 781-184-07-66.
Należność, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, płatna będzie przelewem, w terminie 30 dni, licząc
od daty dostarczenia do siedziby ZDP faktury, z konta Zamawiającego, na konto Wykonawcy podane na
fakturze.
Za datę zapłaty faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na
osobę trzecią.
§8
Kary umowne
Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za :
1) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;
2) opóźnienie w wykonaniu czynności objętych umową, w odniesieniu do terminów określonych § 2 ust.
2 i 3 w wysokości:
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a)

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.
4.

100,00 zł za każdy dzień opóźnienia (dotyczy pierwszych kolejnych 5 dni opóźnienia, w przypadku
umów o wartości poniżej 50000,00 zł brutto); 200,00 zł za każdy dzień opóźnienia (dotyczy pierwszych
kolejnych 5 dni opóźnienia, w przypadku umów o wartości równej lub powyżej 50 000,00 zł brutto);
b) 250,00 zł za każdy dzień opóźnienia (dotyczy szóstego i każdego kolejnego dnia opóźnienia w
przypadku umów o wartości poniżej 50000,00 zł brutto); 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia (dotyczy
szóstego i każdego kolejnego dnia opóźnienia, w przypadku umów o wartości równej lub powyżej
50 000,00 zł brutto);
3) opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto, określonego w § 6 ust. 1 umowy, liczone od dnia następnego, po dniu, w którym wady, usterki
powinny być usunięte,
4) niespełnienie wymagań w zakresie zatrudnienia osób
wykonujących czynności wskazanych
w § 3 ust. 2 pkt 10) umowy, w wysokości 1 000,00 zł, za każdy uzasadniony przypadek;
5) niespełnienie wymagań dotyczących oznakowania określonych w § 3 ust. 2 pkt 5), w wysokości
500,00 zł, za każdy uzasadniony przypadek;
6) niespełnienie obowiązku określonego w § 10 ust. 1, w wysokości 1000,00 zł, za każdy uzasadniony
przypadek.
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. 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 § 6 ust. 1, 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, przewyższającego wartość
kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§9
Odstąpienie od umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż Wykonawca,
2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy,
3) Wykonawca w wyznaczonym terminie, nie rozpoczął realizacji usług bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
4) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze Specyfikacjami
Technicznymi lub niniejszą umową,
5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego
znacznej części w zakresie uniemożliwiającym realizację umowy,
6) w okolicznościach, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt. 2 lit. b.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać
uzasadnienie. Zamawiający może złożyć przedmiotowe oświadczenie w terminie 30 dni od powzięcia
informacji o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.
W przypadku odstąpienia od umowy, przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy, Wykonawca
zabezpieczy przerwane usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,
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 usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.
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§ 10
Podwykonawstwo
Wykonawca ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymi
w ofercie przetargowej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
Zamawiający podejmie decyzję o Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę
pisemnego wniosku wraz projektem umowy z podwykonawcą oraz projektem umowy cesji wierzytelności.
W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy z jakimkolwiek Podwykonawcą, łączna odpowiedzialność
Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i Podwykonawców ograniczona jest do wartości niniejszej
umowy określonej w § 6 ust. 1.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy Podwykonawcy będzie traktowana
jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
Umowa zawarta z Podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy
to również ewentualnych zmian lub uzupełnień.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za działania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak działania
własne.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do Podwykonawcy
części usług.
Zamawiający nie zaakceptuje uczestniczenia w wykonaniu zamówienia Podwykonawców, w przypadku
gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny ze SIWZ, ustawą – Prawo zamówień publicznych
lub innymi obowiązującymi przepisami.
Jeżeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1b Pzp Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
Podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania.
§ 11
Zmiany umowy
Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
Zmiany w umowie mogą dotyczyć:
1) podwykonawstwa, zmiana szczegółowo opisana w § 10 niniejszej umowy,
2) terminu realizacji zamówienia określonego w § 2 ust. 1, jeżeli jest następstwem zmiany określonej
w pkt 3) poniżej;
3) terminu realizacji zamówienia w odniesieniu do terminów określonych w § 2 ust. 2 i 3 w
przypadku:
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni
wpływ na terminowość wykonania usług,
b) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie usług – fakt ten musi być
potwierdzony przez osobą nadzorującą z ramienia Zamawiającego,
c) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją
winy którejkolwiek ze stron,
d) niemożności wykonywania prac z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,
e) niemożności wykonywania prac, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania usług lub
nakazują wstrzymanie usług z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
Powyższe zdarzenia i okoliczności mogące mieć wpływ na przesunięcie terminu należy zgłaszać na bieżąco
(tj. w dniu ich wystąpienia) Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-mail: ……………………………
W przedstawionych w ust. 2 pkt 3 przypadkach, wystąpienia opóźnień lub wstrzymania realizacji, strony
mogą ustalić nowe terminy realizacji robót, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia
równy będzie okresowi przerwy, postoju.
Zamawiający nie dopuszcza zmian określonych w ust. 2 pkt 3 ppkt b), jeżeli Wykonawca nie realizował
zamówienia w dniach kiedy warunki atmosferyczne pozwalały na wykonanie usługi (nie dotyczy sobót i dni
ustawowo wolnych od pracy);
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W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z pisemnym
wnioskiem do Zamawiającego. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie zmiany terminu.
Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego
przedstawicieli obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian umowy muszą być sporządzone w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
Nie stanowią istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych:
a)
zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
b)
zmiany danych teleadresowych,
c)
zmiany osób reprezentujących strony,
d)
zmiany danych rejestrowych.

§ 12
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego z tytułu świadczonych
zgodnie z niniejszą umową usług.
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 prac objętych umową.
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§ 13
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
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, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8
Umowa niniejsza zawiera ..… parafowanych stron.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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