
Załącznik nr 7-Wzór

U M O W A    ZDiSK/SD/         /2019

zawarta w dniu  .....................2019 r.  pomiędzy:

Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny z siedzibą przy ul. Parkowej 9, 44-230 Czer-
wionka-Leszczyny,  NIP  6420009726,  reprezentowaną,  na  podstawie pełnomocnictwa
Burmistrza przez:
mgr inż. Piotra Łuc – Dyrektora jednostki organizacyjnej działającej pod nazwą Zarząd 
Dróg i Służby Komunalne, z siedzibą przy ul. Polnej 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny 
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

....................................................(*) 

....................................................

....................................................

będącą/cym  płatnikiem  podatku  VAT(*),  nr  NIP  ..............................(*),
REGON  ............................(*)
reprezentowaną przez :

............................................      - ..................................................

(*zapis w  tej części dostosowany zostanie do wyłonionego w postępowaniu przetargowym Wykonawcy)

zwaną/zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

W rezultacie  przeprowadzonego  postępowania  przetargowego w trybie  art.  39  ustawy
Prawo zamówień publicznych - została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1
Przedmiot zamówienia

1.Na  podstawie  złożonej  oferty  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  Zamawiający
powierza,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonywania  usługi  związanej  z
odśnieżaniem  dróg  gminnych  i  innych  wskazanych  terenów   na  terenie
sołectwa/dzielnicy(*) .......................................

2.  Wykonawca  przystąpi  do  wykonania  usługi  każdorazowo na  telefoniczne  wezwanie
Zamawiającego w czasie …............... , zgodnie ze złożoną ofertą.

3. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia przy użyciu pojazdu – ciągnika
model ….........., rok produkcji …........... o mocy silnika ….. KM.  

§ 2
Czas trwania umowy

Wykonawca wykonywać będzie swe zadania w dniach od podpisania umowy do dnia 
30.04.2020r.
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§ 3
Wynagrodzenie

1.Z tytułu realizacji umowy Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy:

za 1 godzinę odśnieżania: ...........zł (netto) + należny podatek VAT …..... %., tj. .......... zł
brutto) (słownie: ............................................................... za 1 rg odśnieżania).

2.  Ustala  się,  że  łączne  wynagrodzenie  Wykonawcy  nie  może  przekroczyć  kwoty
…................., co stanowi iloczyn przyjętej ilości roboczogodzin/sezon tj. …...... oraz stawki
za 1 rg określoną w ofercie Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie
do  30  dni  od  daty  złożenia  rachunku  lub  faktury  u  Zamawiającego,  przy  czym
rachunki/faktury  winny  obejmować  miesięczne  okresy  rozliczeniowe  –  prowadzenia
zimowego odśnieżania.

 4.  Wykonawca wystawiać  będzie rachunki/faktury regulujące należności  za faktycznie
wykonane usługi, przy czym suma rachunków/faktur nie może przekroczyć kwoty łącznej
określonej w  § 3 ust. 2.

5. Faktury/rachunki(*) należy wystawić na:
Nabywca:
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyn
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny
NIP: 642-000-97-26

Odbiorca:
Zarząd Dróg i Służby Komunalne
ul. Polna 6
44-238 Czerwionka-Leszczyny

6.  Zamawiający  będzie  stosował  mechanizm  podzielonej  płatności  (split  payment),
o którym mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r.  o zmianie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62 z późn. zm.).

§ 4(*)
Podwykonawstwo

1.  Wykonawca  powierza  wykonanie  części  zamówienia  w  zakresie...................
Podwykonawcy/om ….....................  bez odrębnego  wynagrodzenia za pełnienie funkcji
generalnego  Wykonawcy,  natomiast  pozostały  zakres  przedmiotu  umowy  Wykonawca
wykona samodzielnie bez udziału Podwykonawców.

2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może wprowadzić dodatkowego Podwykonawcę
i  określi  zakres  wykonywanej  przez  niego  części  przedmiotu  umowy (  zamówienia  ),
zmienić Podwykonawcę, zrezygnować z Podwykonawcy bądź zmienić zakres zamówienia
powierzonego Podwykonawcy.
3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy , na którego zasoby wykonawca
powoływał  się  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2B  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu , o których
mowa w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany
wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  Podwykonawca  lub  Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
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4.  Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialność  za  część
przedmiotu umowy, którą wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

(*) Uwaga: zapisy ustępów 1 i 2 zostaną zamieszczone w umowie w przypadku, gdy zgodnie zew
złożoną ofertą Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców.
W przeciwnym przypadku ustępy 1,2 i 4 otrzymają nowe następujące brzmienie: 
„1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia samodzielnie bez udziału Podwykonawców.
2. Wykonawca w trakcie realizacji umowy może wprowadzić Podwykonawcę i określić zakres
wykonywanej  przez  niego  części  przedmiotu  umowy (zamówienia),  zmienić  wprowadzonego
Podwykonawcę,  zrezygnować  z  wprowadzonego  Podwykonawcy  bądź  zmienić  zakres
zamówienia powierzony temu Podwykonawcy.”.
4. W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy, Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną
odpowiedzialność  za  część  przedmiotu  umowy,  którą  wykonuje  przy  pomocy
Podwykonawców.”.

Ponadto zapis ustępu 3 tego paragrafu zostanie zamieszczony w umowie w przypadku, gdy
zgodnie  ze  złożoną  ofertą  Wykonawca  będzie  wykonywał  przedmiot  umowy  przy  udziale
Podwykonawcy/ów, na którego/ych zasoby powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust.
2B  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przeciwnym wypadku zapis ustępu 3 nie zostanie zamieszczony w umowy, natomiast ustęp 4
uzyska numerację jako ustęp 3. 

§ 5
Wykonanie umowy

1.  Wykonawca  wykonywać  będzie  zlecone  usługi  sprzętem  własnym  lub  użyczonym,
wykonując jednocześnie we własnym zakresie wszelkie naprawy i  konserwacje.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia innemu podmiotowi bez zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

3.  W  wypadkach  losowych,  w  przypadku  niemożności  wykonania  umowy  przez
Wykonawcę, zobowiązuje się on do zapewnienia wykonania niniejszej usługi przez osobę
posiadającą do tego uprawnienia, środkiem transportu przystosowanym do świadczenia
usług mechanicznego odśnieżania dróg, na warunkach określonych niniejszą umową oraz
SIWZ, bez dodatkowego wynagrodzenia.  O zaistnieniu takiej  konieczności  Wykonawca
każdorazowo zawiadamia Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany
jest do uzyskania zgody Zamawiającego.

4. Wykonawca wyraża zgodę na zamontowanie systemu lokalizacji  pojazdów w postaci
nadajnika GPS na sprzęcie obsługującym zimowe utrzymanie dróg w ramach realizacji
zamówienia.

5. Za utratę nadajnika lub jego mechaniczne uszkodzenie, wyłączną odpowiedzialność
ponosi Wykonawca.

6.  Za  szkody  wyrządzone  osobom  trzecim  w  trakcie  wykonywania  usługi  odpowiada
Wykonawca.

7. Każdorazowo Wykonawca winien zgłosić telefonicznie przystąpienie do wykonywania
usługi  oraz  zakończenie  wykonywania  usługi  wraz  z  podaniem  wykazu  ulic,  których
dotyczyły  mechaniczne  odśnieżanie.  Zgłoszenia  należy  dokonać  dyżurnemu
technicznemu akcji zimowej pod nr tel 32/ 42 77 543 lub 32/ 42 72 743.

8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawienia faktycznie przepracowanych
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godzin,  w  ramach  wykonywania  usługi,  które  pod  koniec  każdego  miesiąca
kalendarzowego weryfikowane będzie z  zapisami  dokonywanymi  przez zamawiającego
w  zeszycie  meldunkowym  akcji  zima.  Zgodność  zestawienia  prowadzonego  przez
Wykonawcę  z  zapisami  dokonywanymi  przez  Zamawiającego,  będzie  podstawą  do
wystawienia faktury, do której Wykonawca załączać będzie w/w zestawienia. 

§ 6

Kontrola Zamawiającego nad  wykonywaniem usług

1.  Zamawiający  w  celu  kontroli  należytego  wykonania  umowy  posługiwał  będzie  się
oprogramowaniem monitorującym za pomocą nadajników GPS działania podejmowane
przez  Wykonawcę  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  tj.  wykonywania  usług
mechanicznego odśnieżania dróg.

2.  Zamawiający ma prawo sprawdzenia w trakcie realizacji zamówienia, czy czynności
polegające  na  kierowaniu  pojazdem-ciągnikiem są  wykonywane  przez  osobę  do  tego
uprawnioną i wskazaną przez Wykonawcę.

3. W przypadku utraty ważności prawa jazdy kierowcy pojazdu lub dowodu rejestracyjnego
pojazdu w trakcie trwania niniejszej umowy najpóźniej w dniu utraty ich ważności ale przed
rozpoczęciem  wykonywania  usługi  odśnieżania  w  tym  dniu,  Wykonawca  przedstawi
Zamawiającemu nowy dokument  na kolejny okres,  pod rygorem rozwiązania niniejszej
umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

4.  Wykonawca  posiada  polisę  ubezpieczenia  OC.  Przed  upływem  ważności  polisy
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  jej  odnowienia,  a  kserokopię  dokumentu  bez
dodatkowego  wezwania  musi  dostarczyć  Zamawiającemu  przed  upływem  okresu
ważności polisy wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. Naruszenie niniejszych postanowień
skutkuje  możliwością rozwiązania  niniejszej  umowy przez Zamawiającego ze  skutkiem
natychmiastowym z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy.

§ 7

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w  wysokości
10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2,

- za zwłokę w przystąpieniu do wykonania usługi w wysokości 20,0 % wynagrodzenia
brutto  określonego  w  §  3  ust.  1  -  za  każą  godzinę  zwłoki  liczoną  od  czasu
zadeklarowanego przez Wykonawcę na przystąpienia do wykonywania usługi odśnieżania
, określonego w § 1 ust. 2.

2.  Zamawiający  ma  prawo  niezależnie  od  kar  umownych  określonych  w  ust.1  do
dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  (przenoszącego)  wysokość  ww.  kar
umownych na ogólnych zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

§ 8
Zmiany umowy

1.  Strony  przewidują  możliwość  dokonania  istotnych  zmian  postanowień  umowy
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w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano  wyboru  Wykonawcy
w  przypadkach  określonych  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz
ogłoszeniu o zamówieniu na przedmiotowe zamówienie tj. w przypadku  zmiany stawki
podatku VAT,w przypadku zmiany kwoty łącznego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2
umowy oraz w przypadku zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia Podwykonawcy.

2.  Zmiana  umowy  przewidziana  w  §  8  ust.1  dopuszczalna  jest  na  następujących
warunkach: stawka i kwota podatku VAT ulega zmianie odpowiednio do przepisów prawa
wprowadzającego  zmianę.  Zmiana  kwoty  łącznego  wynagrodzenia  Wykonawcy
dopuszczalna  jest  w  przypadku  konieczności  zwiększenia  ilości  roboczogodzin  
z uwagi na trudne warunki atmosferyczne, przez co należy rozumieć wzmożoną ilość dni
(większą  niż  przewidywano)  z  intensywnymi  opadami  śniegu  lub  zmniejszenia  ilości
roboczogodzin  w  przypadku   braku  lub  mniejszych  niż  przewidywano  ilości  opadów
śniegu.

§ 9

Rozwiązanie umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy:

1) ze skutkiem natychmiastowym w przypadku złej jakości wykonywania zleconej usługi
oraz w przypadku niewykonania usługi pomimo dwukrotnego bezskutecznego wezwania
do usunięcia wad w jej wykonaniu, z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej,

2) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy gdy Zamawiający nie wywiązuje
się z obowiązku zapłaty mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca do upływu za
zapłatę faktury, określonej w niniejszej umowie,

3.  Rozwiązanie  umowy,  w przypadkach o  których  mowa w ust.  1,  następuje  z  dniem
doręczenia  stronie  stosownej  informacji  na  piśmie,  przesłanej  listem  poleconym  za
zwrotnym  potwierdzeniem  odbioru,  jednokrotnie  awizowanym  lub  doręczonej  stronie
osobiście.

4. Oprócz wypadków wymienionych w treści rozdziału XV Kodeksu Cywilnego, stronom
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1) W razie istotnej  zmiany okoliczności  powodującej,  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 miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
2) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo  zamówień  publicznych,  kodeksu  cywilnego  oraz  przepisy  wykonawcze  do  ww.
ustaw. 
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2.  Wszelkie  zamiany umowy mogą nastąpić  w  drodze  pisemnego  aneksu  do  umowy,
z  zastrzeżeniem  art.  144  ustawy  –  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  postanowień
niniejszej umowy.

3.  Spory  mogące  wyniknąć  ze  stosunku  objętego  umową  strony  poddają  pod
rozstrzygnięcie rzeczowe Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4.  Umowa  spisana  została  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach  w  tym  3  dla
Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

.

          Zamawiający:            Wykonawca:
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Klauzula informacyjna uwzględniająca regulacje zawarte w RODO

1.  Zgodnie  z  art.  13  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679
z  dnia  27  kwietnia  2016r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
Zamawiający informuje, że:

1)  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Zarząd  Dróg  i  Służby  Komunalne
z siedzibą przy ul. Polnej 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, reprezentowana przez Dyrektora.
Można się z nami skontaktować w następujący sposób: 

 listownie  na  adres:  ul.  Polna  6,  44-238  Czerwionka-Leszczyny,  
 telefonicznie:  32  427 27 43,  32  427  75  43 lub  osobiście  w godzinach  pracy tj.  od

poniedziałek  do  piątku  od  7:00  do  14:00,  
 e-mail: zdisk@czerwionka-leszczyny.com.pl 

2)  Kontakt  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  –  Wojciech  Górecki:  email:  w.gorecki@av-
biurorachunkowe.pl, 
3)  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  tylko  i  wyłącznie  w  celu  związanym
z  podpisaniem, realizacją oraz i rozliczeniem niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
i  b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia  2016 r.  w
związku  z  następującymi  przepisami  prawa:  ustawą  z  dnia  29  stycznia  2004r.  –Prawo
zamówień publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
Ponadto w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO w tym nie będą poddane procesowi
profilowania. 
4)  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby fizyczne lub podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5)  Pani/Pana  dane  osobowe  przechowywane  będą  nie  krócej  niż  wynika  to  z  instrukcji
kancelaryjnej a tak długo, jak długo będzie trwał interes prawny administratora.
6) Pani/Pan posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b)  na  podstawie  art.  16  RODO  prawo  do  sprostowania  Pani/Pana  danych  osobowych
z  zastrzeżeniem,  że  skorzystanie  z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą
postanowień  umowy  w  zakresie  niezgodnym  z  ustawą  Pzp  oraz  nie  może  naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa  w art. 18 ust. 2 RODO
z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej  osoby fizycznej  lub  prawnej,  lub  z  uwagi  na  ważne  względy  interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.
7) Pani/Panu nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.  b
RODO.
8)  Podanie  danych  osobowych  w  zakresie  wymaganym  do  podpisania,  realizacji  oraz
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rozliczenia niniejszej umowy w związku ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) jest obligatoryjne.
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.
2. Informacje zawarte  w ust.  1 Wykonawca zobowiązuje się przekazać wszystkim osobom
fizycznym, których dane osobowe przekaże on Inwestorowi w związku z realizacją niniejszej
umowy.

WYKONAWCA:
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