
UMOWA  Or ………………………………………….. 
W dniu  …………………………..r w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy  
POWIATEM  OSTROWIECKIM - ZARZĄDEM POWIATU z siedzibą w Ostrowcu Św. ulica Iłżecka 37 
reprezentowanym  przez: 
1)Starostę   -  Zdzisława Kałamagę 
2)Wicestarostę       -  Eligiusza Micha 
 zwanym  dalej " Zamawiającym" a 
………………………. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
1. ……………………………………………….. 
zwanym  dalej " Wykonawcą" została, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta umowa o następującej treści: 

§1 
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: 
 

„ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 
2014/2015 przy pomocy ładowarki dużej mocy  o pojemności łyżki nie mniejszej niż 3,0m3". 

 
2.W wyjątkowych sytuacjach sprzęt może być skierowany na teren innego zarządu drogowego. 
3.Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia ładowarki na wskazany odcinek drogi  
   powiatowej w ciągu 2 godzin od otrzymania polecenia od dyżurującego przedstawiciela  
   Zamawiającego. 
4.Zakres robót– odcinek drogi przeznaczony do odśnieżania  ładowarką  będzie  Wykonawcy przekazywany  
   każdorazowo telefonicznie przez przedstawiciela   Zamawiającego, w związku z czym wymagana jest pełna  
   dyspozycyjność     i komunikatywność Wykonawcy ( posiadanie przez operatora telefonu komórkowego). 
5.Wykonawca za zgodą Zamawiającego może skierować do pracy większą ilość ładowarek o podobnych  
   parametrach po cenie niniejszej umowy. 
6.Wykonawca podstawiający sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły ,aż  do odwołania. 
7.Wykonawca zapewnia tankowanie swojego sprzętu w sposób , który nie spowoduje  
    zmniejszenia dyspozycyjności. 
8.Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu    drogi i jest  
    odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zadania    związanego z utrzymaniem  
   zimowym. 
9.W zależności od warunków atmosferycznych Zamawiający może odwołać usługi na czas   nie określony. 
10. Wykonawcy znany jest przebieg dróg powiatowych.. 
11. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków pogodowych oraz pozyskania dodatkowych środków  
    finansowych dopuszcza się możliwość zwiększenia zakresu rzeczowego i ilości wykonywanej usługi. 
    Odmowa wykonania zwiększonego zakresu prac winna być zasadna i wykazana dokumentami. 
12.Cena jednostkowa winna zawierać ; koszt eksploatacji   , koszt eksploatacji sprzętu wraz z jego  
     utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej do jazdy  
   ( przystosowanie ) , zapewnienie świateł ( pulsujące  , drogowe ). 
   Wykonawca wlicza w cenę jednostkową koszt napraw, pomalowania i zakonserwowania sprzętu po  
   zakończeniu usług, w przypadku pługów koszt do dwóch godzin ewentualnego oczekiwania na dyspozycję po 
    zakończeniu akcji czynnej. 
    Cena jednostkowa winna zawierać także koszt przejazdu na zlecony odcinek robót. 
13. Świadczenie usług zgodnie z umową polega na pracy sprzętu bezpośrednio na drodze przy   odśnieżaniu. 
      Czas akcji czynnej rozpoczyna się w chwili wydania przez dyżurnego zarządu dyspozycji wyjazdu do pracy   
      bezpośrednio na drodze , natomiast kończy się w chwili do jednostki dysponującej i zgłoszenia dyżurnemu  
      o wykonaniu zleconego zadania. 
14.KOD CVP: 45233141-9 Prace dotyczące utrzymania dróg 
15. Umowa płatna będzie  z Działu 600 Rozdz. 60014 § 4300. 
16. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego do 50% wartości zamówienia po 
wcześniejszym  zagwarantowaniu środków finansowych. 

§2 
 Okres obowiązywania umowy ustala się od dnia podpisania umowy do 15.04.2015r.  

§3      
1.Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy równa się sumie iloczynów cen     jednostkowych  
    usług i ilości  godzin wykonanej usługi. 
2.W zakres rozliczenia wchodzi czas efektywnej pracy sprzętu wraz z dojazdem na miejsce    pracy  
     i z  powrotem na miejsce garażowania .  
3. Rozliczenie wykonywanych robót będzie się odbywało fakturami miesięcznymi , częściowymi 



wystawionymi po zakończeniu danego miesiąca na zakres robót odebranych i potwierdzonych przez 
zamawiającego,przy czym pierwszy odbiór wykonanych usług nastąpi po 1 stycznia 2015 roku  
4.Faktury  płatne będą przez Zamawiającego  w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania  przelewem 
bankowym na konto Wykonawcy prowadzone przez:   
………………………………………………………………………………………………………………….. 
5.Treść faktury winna zawierać dane o których mowa w ust.1. 

§4 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy  za 1 godz. pracy ładowarki zgodnie ze złożoną i wybraną 

ofertą wynosić będzie: …..zł/h. 
 (Słownie ……………………. złotych  ) 

2. Ogólna wartość umowy do kwoty: 30.000,00zł. brutto. 
§5 

1.Osobą odpowiedzialną za wykonywanie przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy –  
     -  Kierownikiem Robót będzie: ………………………  
2.Przedstawicielem  Zamawiającego będzie: insp. Andrzej Tutalak i pracownik dyżurujący. 
3.Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny , począwszy od pierwszego dnia wykonywania umowy, z tytułu 
zaniedbania , nie wykonania lub nieterminowego wykonania albo innych zdarzeń, których skutkiem są ujemne 
konsekwencje pracy Wykonawcy lub podwykonawców. 

§ 6 
1. Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy może zawrzeć na piśmie umowę o podwykonawstwo w 

celu zlecenia części robót do wykonania Podwykonawcom. Wykonanie części przedmiotu umowy przez 
Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków 
niniejszej umowy. Wykonawca zlecając prace Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie 
przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 kodeksu cywilnego i przepisów ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie / lub Wykonawca oświadcza, że 
przedmiot umowy zostanie wykonany za pomocą Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego 
tj.: 
1) ……………………………………………………. w zakresie…………………………………..; 
2) ……………………………………………………. w zakresie…………………………………… 

3. Powierzenie Podwykonawcom prac określonych w ust. 1 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za prace przez nich wykonane. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, 
uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byłe one 
działaniami, zaniechaniami, uchybieniami i zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace wykonawcze, jest zobowiązany do przedłożenia projektu tej 
umowy Zamawiającemu, a także jej zmian przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej 
zmiany, której przedmiotem są prace wykonawcze, w następujących przypadkach: 

1) Gdy umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) Gdy umowa przewiduje termin dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi; 

3) Gdy ceny zaoferowane przez Podwykonawcę będą wyższe od cen zaoferowane przez Wykonawcę w 
ofercie; 

4) Gdy w umowach z Podwykonawcami ustalono okres odpowiedzialności za wady krótszy od okresu 
odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, 
której przedmiotem są prace wykonawcze w terminie 7 dni, będzie uważane za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na prace wykonawcze przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej 
zmiany, której przedmiotem są prace wykonawcze, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, 
której przedmiotem są prace wykonawcze, w przypadkach określonych w ust. 4. 

 



9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której 
przedmiotem są prace wykonawcze w terminie 7 dni, będzie uważane za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na prace wykonawcze 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 umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, jeżeli Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazał 
przedmiot, jako niepodlegający powyższemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust.9., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za zlecone 
prace wykonawcze, dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Płatności dla Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców: 
1) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktur lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi. 

2) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace wykonawcze, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zamówienia na prace wykonawcze. 

3) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace wykonawcze, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy. 

5) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt. 2, Zamawiający jest zobowiązany 
umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie 
zgłaszania tych uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

6) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
zamawiający może: 

a) Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

7) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których 
mowa w pkt. 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

13. Każdorazowa zmiana Podwykonawców wymaga zgody Zamawiającego. 
14. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich 

bez zgody Zamawiającego. 
15. W przypadku, gdy część robót została wykonana przez Podwykonawców, warunkiem dokonania 

zapłaty w terminie, o którym mowa w §4 ust. 2 jest przedłożenie Zamawiającemu dowodu zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom. 

§7 
1. W przypadku odstąpienia od umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci on  Zamawiającemu karę  
     umowną w wysokości 10% ceny umownej brutto za wykonanie całego zadania określonej w § 4 ust 2  
    niniejszej umowy. 
2. W przypadku nienależytego wykonania zleconego zakresu robót Zamawiający zastrzega  sobie prawo do  



    potrącenia wynagrodzenia za ten zakres robót.  
3. Kara umowna w wypadku opóźnienia prac   wynosić będzie 10,00zł za każdą godzinę opóźnienia. 
4. W przypadku gdy kary umowne nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody , strony dopuszczają  
    możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

§8 
1. Ewentualna zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić za zgodą  stron wyrażoną w formie pisemnego 

aneksu  
2     Zmiana treści umowy bez zachowania formy pisemnej jest nieważna. 

§9 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawo 
Zamówień Publicznych. 

§10 
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze 
stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UMOWA  Or……………………………………………. 
W dniu …………………………………..r  w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy  
1.POWIATEM  OSTROWIECKIM - ZARZĄDEM POWIATU z siedzibą w Ostrowcu Św. ulica   
    Iłżecka 37 reprezentowanym  przez: 
1)Starostę   -  Zdzisława Kałamagę 
2)Wicestarostę       -  Eligiusza Micha 
zwanym dalej „Zamawiającymi”  a 
………………….. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
1. ………………………………… 
zwanym  dalej " Wykonawcą" została, po przeprowadzeniu postępowania o zamówienia publiczne w trybie 
przetargu nieograniczonego  zawarta umowa o następującej treści: 

§1 
1 Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania zadanie : 
2  
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2014/2015 

przy pomocy równiarki  " 
2.W wyjątkowych sytuacjach sprzęt może być skierowany na teren innego zarządu drogowego. 

3.Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia równiarki na wskazany odcinek drogi powiatowej w ciągu  
    2 godzin  po otrzymaniu polecenia od dyżurującego przedstawiciela    Zamawiającego. 
4.Zakres robót– odcinek drogi wymagający przy odśnieżaniu pracy  równiarki  będzie    Wykonawcy  
   przekazywany każdorazowo telefonicznie przez przedstawiciela     Zamawiającego, w związku z czym  
   wymagana jest pełna dyspozycyjność   i komunikatywność Wykonawcy ( posiadanie przez operatora  
    telefonu komórkowego ). 
5.Wykonawca za zgodą zamawiającego może skierować do pracy większą ilość równiarek po cenach 
   niniejszej umowy. 
6.Wykonawca podstawiający sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły ,aż do odwołania. 
7.Wykonawca zapewnia tankowanie swojego sprzętu w sposób , który nie spowoduje   zmniejszenia     
    dyspozycyjności. 
8.Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu  drogi i jest  
   odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zadania   związanego z  
   utrzymaniem zimowym.. 
9.W zależności od warunków atmosferycznych Zamawiający może odwołać usługi na czas  nie określony. 
10. Wykonawcy znany jest przebieg dróg powiatowych. 
11. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków pogodowych oraz pozyskania dodatkowych środków  
      finansowych dopuszcza się możliwość zwiększenia zakresu rzeczowego i ilości wykonywanej usługi.  
     Odmowa wykonania zwiększonego zakresu prac winna być zasadna i wykazana dokumentami. 
12.Cena jednostkowa winna zawierać ; koszt eksploatacji   , koszt eksploatacji sprzętu wraz z jego  
     utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej do jazdy  ( przystosowanie ) , zapewnienie świateł ( pulsujące  ,  
    drogowe ). 
    Wykonawca wlicza w cenę jednostkową koszt napraw, pomalowania i zakonserwowania sprzętu po  
    zakończeniu usług, w przypadku pługów koszt do dwóch godzin ewentualnego oczekiwania na dyspozycję po 
    zakończeniu akcji czynnej. 
    Cena jednostkowa winna zawierać także koszt przejazdu na zlecony odcinek robót. 
13. Wykonawca będzie świadczył wszystkie usługi sprzętem własnym lub powierzonym przez zamawiającego.   
     Tylko w przypadku poważnej awarii nośnika Wykonawca ma prawo wynajęcia nośnika obcego na czas  
     awarii 
14.Świadczenie usług zgodnie z umową polega na pracy sprzętu bezpośrednio na drodze przy   odśnieżaniu. 
     Czas akcji czynnej rozpoczyna się w chwili wydania przez dyżurnego zarządu dyspozycji wyjazdu do pracy  
     bezpośrednio na drodze , natomiast kończy się w chwili do jednostki dysponującej i zgłoszenia dyżurnemu  
     o wykonaniu zleconego zadania. 
15. KOD CVP: 45233141-9 Prace dotyczące utrzymania dróg 
16. Umowa płatna będzie  z Działu 600 Rozdz. 60014 § 4300. 
17. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego do 50% wartości zamówienia po 
wcześniejszym  zagwarantowaniu środków finansowych. 

§2 
Okres obowiązywania umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 15.04.2015r. 
 
 
 



§3 
1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy równa się sumie iloczynów cen     jednostkowych 
usług i ilości  godzin wykonanej usługi. 
2.W zakres rozliczenia wchodzi czas efektywnej pracy sprzętu wraz z dojazdem na miejsce  
pracy i z  powrotem na miejsce garażowania .  
3 Rozliczenie wykonywanych robót będzie się odbywało fakturami miesięcznymi , częściowymi 
wystawionymi po zakończeniu danego miesiąca na zakres robót odebranych i potwierdzonych przez 
zamawiającego,przy czym pierwszy odbiór wykonanych usług nastąpi po 1 stycznia 2015 roku . 
4.Faktury  płatne będą przez Zamawiającego  w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przelewem 

bankowym na konto Wykonawcy prowadzone przez:   
       …………………………………………………………………………………………….………….. 
5.Treść faktury winna zawierać dane o których mowa w ust.1. 

§4 
1 Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za 1 godz. pracy równiarki  zgodnie złożoną i wybraną ofertą 
wynosić będzie: brutto;……..zł/h. 

 (Słownie : …………. złotych   ) 
2. Ogólna wartość umowy do kwoty:.50.000,00zł. brutto 
3.W przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT przez ustawodawcę kwota jednostkowa wykonania 
robót zostanie odpowiednio skorygowana bez zmiany stawki netto kwoty jednostkowej. 

§5 
1.Osobą odpowiedzialną za wykonywanie przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy –  
     -  Kierownikiem Robót będzie: .................................................. 
2 Przedstawicielem  Zamawiającego będzie: Andrzej Tutalak i pracownik dyżurujący. 
3.Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny , począwszy od pierwszego dnia wykonywania umowy, z tytułu 
zaniedbania , nie wykonania lub nieterminowego wykonania albo innych zdarzeń, których skutkiem są ujemne 
konsekwencje pracy Wykonawcy lub podwykonawców. 

§ 6 
1. Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy może zawrzeć na piśmie umowę o podwykonawstwo w 

celu zlecenia części robót do wykonania Podwykonawcom. Wykonanie części przedmiotu umowy przez 
Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków 
niniejszej umowy. Wykonawca zlecając prace Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie 
przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 kodeksu cywilnego i przepisów ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie / lub Wykonawca oświadcza, że 
przedmiot umowy zostanie wykonany za pomocą Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego 
tj.: 

1) ……………………………………………………. w zakresie…………………………………..; 
2) ……………………………………………………. w zakresie…………………………………… 
3. Powierzenie Podwykonawcom prac określonych w ust. 1 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za prace przez nich wykonane. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, 
uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byłe one 
działaniami, zaniechaniami, uchybieniami i zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace wykonawcze, jest zobowiązany do przedłożenia projektu tej 
umowy Zamawiającemu, a także jej zmian przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej 
zmiany, której przedmiotem są prace wykonawcze, w następujących przypadkach: 

1) Gdy umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) Gdy umowa przewiduje termin dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi; 

3) Gdy ceny zaoferowane przez Podwykonawcę będą wyższe od cen zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie; 
4) Gdy w umowach z Podwykonawcami ustalono okres odpowiedzialności za wady krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, 

której przedmiotem są prace wykonawcze w terminie 7 dni, będzie uważane za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. 



7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na prace wykonawcze przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej 
zmiany, której przedmiotem są prace wykonawcze, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, 
której przedmiotem są prace wykonawcze, w przypadkach określonych w ust. 4. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której 
przedmiotem są prace wykonawcze w terminie 7 dni, będzie uważane za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na prace wykonawcze 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 umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, jeżeli Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazał 
przedmiot, jako niepodlegający powyższemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000zł. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust.9., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za zlecone 
prace wykonawcze, dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Płatności dla Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców: 
1) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktur lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi. 

2) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace wykonawcze, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zamówienia na prace wykonawcze. 

3) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace wykonawcze, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy. 

5) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt. 2, Zamawiający jest zobowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania tych uwag, 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

6) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
zamawiający może: 

1. Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2. Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3. Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

7) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których 
mowa w pkt. 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

13. Każdorazowa zmiana Podwykonawców wymaga zgody Zamawiającego. 
14. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez 

zgody Zamawiającego. 
15. W przypadku, gdy część robót została wykonana przez Podwykonawców, warunkiem dokonania zapłaty w 

terminie, o którym mowa w §4 ust. 2 jest przedłożenie Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom. 



§7 
1. W przypadku odstąpienia od umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci on   Zamawiającemu karę  
    umowną w wysokości 10% ceny umownej brutto za wykonanie całego  zadania określonej w § 4 ust 2  
    niniejszej umowy. 
2. W przypadku nienależytego wykonania zleconego zakresu robót Zamawiający zastrzega   
     sobie prawo do potrącenia wynagrodzenia za ten zakres robót.  
3. Kara umowna w wypadku opóźnienia prac   wynosić będzie 10,00zł za każdą godzinę opóźnienia. 
4. W przypadku gdy kary umowne nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody , strony dopuszczają  
    możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

§8 
1. Ewentualna zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić za zgodą  stron wyrażoną w formie pisemnego 

aneksu  
2     Zmiana treści umowy bez zachowania formy pisemnej jest nieważna. 

§9 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa 
Zamówień Publicznych. 

§10 
Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze 
stron. 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



UMOWA Or ............................................................................... 
W dniu …………………….r. w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy  
POWIATEM OSTROWIECKIM - ZARZĄDEM POWIATU z siedzibą w Ostrowcu Św. ulica Iłżecka 37 
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 
1)Starostę   -  Zdzisława Kałamagę 
2)Wicestarostę       -  Eligiusza Micha 
a …………………………………….. 
zwanym dalej "Wykonawcą" została, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta umowa o następującej treści: 

§1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadnie: 

 
"ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU   

OSTROWIECKIEGO W SEZONIE  2014/2015r 
PRZY POMOCY PŁUGA  CIĘŻKIEGO  DWUSTRONNEGO (pług ciężki dwustronny 

Zamawiającego , nośnik ciężki Wykonawcy)  ". 
 

2.Wykonawca będzie wykonywał umowę przy pomocy pługu ciężkiego dwustronnego, którego odbiór  
    pokwituje protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez strony. 
3.Wykonawca zobowiązany jest używać użyczonego sprzętu, o którym mowa w ust.2 wyłącznie dla celów  
    wykonania nieniejszej umowy. 
4.Niewłaściwe zastosowanie sprzętu uprawnia do naliczenia kary umownej w wysokości sumy równowartości  
     za 24 godziny kary umownej określonej w §7. 
5.W wyjątkowych sytuacjach sprzęt może być skierowany na teren innego zarządu drogowego. 
6.Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pługu na wskazany odcinek drogi  
   powiatowej w ciągu 2 godzin od otrzymania polecenia od dyżurującego przedstawiciela  
   Zamawiającego. 
7.Zakres robót– odcinek drogi przeznaczony do odśnieżania  pługiem  będzie  Wykonawcy przekazywany  
   każdorazowo telefonicznie przez przedstawiciela   Zamawiającego, w związku z czym wymagana jest pełna  
   dyspozycyjność     i komunikatywność Wykonawcy ( posiadanie przez operatora telefonu komórkowego). 
8.Wykonawca podstawiający sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły ,aż  do odwołania. 
9.Wykonawca zapewnia tankowanie swojego sprzętu w sposób , który nie spowoduje  
    zmniejszenia dyspozycyjności. 
10.Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu    drogi i jest  
    odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zadania    związanego z utrzymaniem  
   zimowym. 
11.W zależności od warunków atmosferycznych Zamawiający może odwołać usługi na czas   nie określony. 
12. Wykonawcy znany jest przebieg dróg powiatowych.. 
13. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków pogodowych oraz pozyskania dodatkowych środków 
finansowych dopuszcza się możliwość zwiększenia zakresu rzeczowego i ilości wykonywanej usługi. Odmowa 
wykonania zwiększonego zakresu prac winna być zasadna i wykazana dokumentami. 
14.Jako nośnik średni należy rozumieć samochody typu ciężkiego typu TATRA lub tp. 
15.Cena jednostkowa winna zawierać ; koszt eksploatacji nośnika , koszt eksploatacji sprzętu wraz z jego  
   zainstalowaniem i demontażem na nośniku oraz utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej do jazdy  
   ( przystosowanie ) , zapewnienie świateł ( pulsujące na samochodzie obrysowe na pługu, drogowe ). 
  W przypadku sprzętu powierzonego przez Zamawiającego oferent poniesie koszty  ich ewentualnego  
   przystosowania do konkretnego nośnika. 
   Wykonawca wlicza w cenę jednostkową koszt napraw, pomalowania i zakonserwowania sprzętu po  
   zakończeniu usług, w przypadku pługów koszt do dwóch godzin ewentualnego oczekiwania na dyspozycję po 
    zakończeniu akcji czynnej. 
    Cena jednostkowa winna zawierać także koszt przejazdu na zlecony odcinek robót. 
16. Zarzadca powierza sprzęt Wykonawcy nieodpłatnie . Sprzęt ten może być wykorzystywany wyłącznie 
    na rzecz Zarządcy dróg Powiatu Ostrowieckiego.  
17. Wykonawca będzie świadczył wszystkie usługi sprzętem własnym lub powierzonym przez zamawiającego.   
     Tylko w przypadku poważnej awarii nośnika Wykonawca ma prawo wynajęcia nośnika obcego na czas  
     awarii 
18.Powierzony sprzęt (pług)  Wykonawca przekazuje  Zamawiającemu wyremontowany, sprawny,  
     zakonserwowany, pomalowany nie póżniej niż 4 tygodnie od dnia zakończenia terminu umownego  
      świadczenia usług. W przypadku opóżnienia w przekazaniu sprzętu Zamawiajacy naliczy Wykonawcy karę  
      umowną wynoszacą 30,00zł brutto dziennie za jednostkę. 



19. Świadczenie usług zgodnie z umową polega na pracy sprzętu bezpośrednio na drodze przy usuwaniu 
śliskości i odsnieżaniu. 
Czas akcji czynnej rozpoczyna się w chwili wydania przez dyżurnego zarządu dyspozycji wyjazdu do pracy 
bezpośrednio na drodze , natomiast kończy się w chwili do jednostki dysponującej i zgłoszenia dyżurnemu  
o wykonaniu zleconego zadania. 
20. KOD CVP: 45233141-9 Prace dotyczące utrzymania dróg 
21. Umowa płatna będzie  z Działu 600 Rozdz. 60014 § 4300. 
22. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego do 50% wartości zamówienia po 
wcześniejszym  zagwarantowaniu środków finansowych. 
 

§2 
1. Okres obowiązywania warunków umowy ustala się do dnia 15.04.2015r.   

§3 
1.Cena jednostkowa brutto usługi wynosi  ……….. zł/km . 
(słownie; ………. złotych ……./100 ) 
2. Wartość ogólna umowy nie przekroczy kwoty : 40.000,00zł 
3. W przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT przez ustawodawcę kwota jednostkowa 

wykonania robót zostanie odpowiednio skorygowana bez zmiany stawki netto kwoty jednostkowej. 
§4 

1.Wykonawca upoważnia do kierowania usługami stanowiącymi przedmiot umowy swojego przedstawiciela: 
   ……………………………………... 
2.Zmiana Przedstawiciela wymaga  pisemnego zawiadomienia Zamawiającego. 
3.Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny , począwszy od pierwszego dnia wykonywania umowy, z tytułu 
zaniedbania , nie wykonania lub nieterminowego wykonania albo innych zdarzeń, których skutkiem są ujemne 
konsekwencje pracy Wykonawcy lub podwykonawców. 

§5 
Zamawiający upoważnia do pełnienia funkcji inspektora swojego przedstawiciela: 
Nazwisko i Imię                     Stanowisko                                                 Nr telefonu 
Andrzej Tutalak                       inspektor                                                503035013 
Inspektor dyżurujący               inspektor                                                2476082 
Zmiana Przedstawiciela wymaga  pisemnego zawiadomienia Wykonawcy. 

§6 
1.Rozliczenie wykonanych robót będzie się odbywało fakturami miesięcznymi- częściowymi wystawionymi 
po zakończeniu danego miesiąca na zakres robót odebranych i potwierdzonych przez Zamawiającego,przy czym 
pierwszy odbiór wykonanych usług nastąpi po 1 stycznia 2015 roku 
2.Termin zapłaty faktur ustala się do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury. 

§ 7 
1. Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy może zawrzeć na piśmie umowę o podwykonawstwo w 
celu zlecenia części robót do wykonania Podwykonawcom. Wykonanie części przedmiotu umowy przez 
Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków 
niniejszej umowy. Wykonawca zlecając prace Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać 
przepisów wynikających z art. 647 kodeksu cywilnego i przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie / lub Wykonawca oświadcza, że 

przedmiot umowy zostanie wykonany za pomocą Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego 
tj.: 

1) ……………………………………………………. w zakresie…………………………………..; 
2) ……………………………………………………. w zakresie…………………………………… 
3. Powierzenie Podwykonawcom prac określonych w ust. 1 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za prace przez nich wykonane. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, 
uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byłe one 
działaniami, zaniechaniami, uchybieniami i zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace wykonawcze, jest zobowiązany do przedłożenia projektu tej 
umowy Zamawiającemu, a także jej zmian przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej 
zmiany, której przedmiotem są prace wykonawcze, w następujących przypadkach: 

6. Gdy umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 



7. Gdy umowa przewiduje termin dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi; 

8. Gdy ceny zaoferowane przez Podwykonawcę będą wyższe od cen zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie; 
9. Gdy w umowach z Podwykonawcami ustalono okres odpowiedzialności za wady krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, 

której przedmiotem są prace wykonawcze w terminie 7 dni, będzie uważane za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na prace wykonawcze przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej 
zmiany, której przedmiotem są prace wykonawcze, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

12. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, 
której przedmiotem są prace wykonawcze, w przypadkach określonych w ust. 4. 

13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której 
przedmiotem są prace wykonawcze w terminie 7 dni, będzie uważane za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na prace wykonawcze 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 umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, jeżeli Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazał 
przedmiot, jako niepodlegający powyższemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000zł. 

15. W przypadku, o którym mowa w ust.9., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za zlecone 
prace wykonawcze, dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

16. Płatności dla Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców: 
17. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktur lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi. 

18. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace wykonawcze, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zamówienia na prace wykonawcze. 

19. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace wykonawcze, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt. 2, Zamawiający jest zobowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania tych uwag, 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
zamawiający może: 

23. Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

24. Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

25. Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 



26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których 
mowa w pkt. 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

27. Każdorazowa zmiana Podwykonawców wymaga zgody Zamawiającego. 
28. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez 

zgody Zamawiającego. 
29. W przypadku, gdy część robót została wykonana przez Podwykonawców, warunkiem dokonania zapłaty w 

terminie, o którym mowa w §3 ust. 2 jest przedłożenie Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom. 

§8 
1.Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w 
formie kar umownych , w następujących wypadkach i wysokościach Wykonawca płaci Zamawiającemu kary 
umowne: 
2.  Za opóźnienie w zwróceniu powierzonego przez Zamawiającego sprzętu w wysokości 30,00 zł za każdy 
     dzień zwłoki. 
3.   W przypadku gdy Wykonawca usługi nie zwróci powierzonego sprzętu w terminie lub zniszczy sprzęt,  
        zobowiązany jest do pokrycia jego równowartości w terminie 2 tygodni. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci on  Zamawiającemu karę  
     umowną w wysokości 10% ceny umownej brutto za wykonanie całego  zadania określonej w § 3 ust 2  
     niniejszej umowy. 
5. W przypadku nienależytego wykonania zleconego zakresu robót Zamawiający zastrzega  sobie prawo do  
    potrącenia wynagrodzenia za ten zakres robót.  
6. Kara umowna w wypadku opóźnienia prac   wynosić będzie 10,00zł za każdą godzinę opóźnienia. 
7. W przypadku gdy kary umowne nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody , strony dopuszczają  
    możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

§9 
1.Po wykonaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany zwrócić pług ciężki dwustronny w nieprzekraczalnym 
terminie 1 miesiąca. 
2.Przekroczenie terminu zwrotu urządzenia będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 20zł za 
każdy dzień opóźnienia. 
3.Zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu zobowiązuje Wykonawcę do odpowiedniego naprawienia szkody w 
nieprzekraczalnym terminie  jednego tygodnia. 

§10 
1.Jeżeli w trakcie kontroli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z umową to 
może 
a) nie potwierdzić usługi od początku dyspozycji; 
b) zrezygnować natychmiast z usług danego Wykonawcy (natychmiastowe rozwiązanie umowy z winy 

Wykonawcy oraz natychmiastowy zwrot powierzonego sprzętu Zamawiającemu w ciągu 1 dnia) 
c) naliczyć kary tak jak za nie podstawienie sprzętu 

§11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i  Prawa 
Zamówień Publicznych. 

§12 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane  wyłącznie w formie aneksu podpisanego 
przez obie strony pod rygorem nieważności. 

§ 13 
Integralną część umowy stanowi załącznik do umowy nr 1 - Warunki Wykonania Robót. 

§14 
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać 

drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do Zamawiającego 
2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 21 

dni od chwili zgłoszenia roszczenia. 
3. Jeżeli Zamawiający odmówi roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie o którym 

mowa w ust. 2 Wykonawca może wystąpić na drogę sądową. 
§ 15 

Umowę niniejsza sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze stron. 
 
               ZAMAWIAJĄCY                                                                         WYKONAWCA 
 



UMOWA Or ……………………………………………………. 
W dniu ……………………………..r w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy  
POWIATEM OSTROWIECKIM - ZARZĄDEM POWIATU z siedzibą w Ostrowcu Św. ulica Iłżecka 37 
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 
1)Starostę   -  Zdzisława Kałamagę 
2)Wicestarostę       -  Eligiusza Micha 
……………………………………. 
zwanym dalej "Wykonawcą" została, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego zawarta umowa o następującej treści: 

§1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadnie: 
 

"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 
2014/2015r przy pomocy pługa wirnikowego". 

2.W wyjątkowych sytuacjach sprzęt może być skierowany na teren innego zarządu drogowego. 
3.Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia pługu na wskazany odcinek drogi  
   powiatowej w ciągu 2 godzin od otrzymania polecenia od dyżurującego przedstawiciela  
   Zamawiającego. 
4.Zakres robót– odcinek drogi przeznaczony do odśnieżania  pługiem  będzie  Wykonawcy przekazywany  
   każdorazowo telefonicznie przez przedstawiciela   Zamawiającego, w związku z czym wymagana jest pełna  
   dyspozycyjność     i komunikatywność Wykonawcy ( posiadanie przez operatora telefonu komórkowego). 
5.Wykonawca podstawiający sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły ,aż  do odwołania. 
6.Wykonawca zapewnia tankowanie swojego sprzętu w sposób , który nie spowoduje  
    zmniejszenia dyspozycyjności. 
7.Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu    drogi i jest  
    odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zadania    związanego z utrzymaniem  
   zimowym. 
8.Wykonawca za zgodą zamawiającego może skierować do pracy większą ilość równiarek po cenach 
   niniejszej umowy. 
9.W zależności od warunków atmosferycznych Zamawiający może odwołać usługi na czas   nie określony. 
10. Wykonawcy znany jest przebieg dróg powiatowych.. 
11. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków pogodowych oraz pozyskania dodatkowych środków 
finansowych dopuszcza się możliwość zwiększenia zakresu rzeczowego i ilości wykonywanej usługi. Odmowa 
wykonania zwiększonego zakresu prac winna być zasadna i wykazana dokumentami. 
12.Wymagane parametry które winien zapewniać pług wirnikowy; 

- szerokość odśnieżania min. 2,5m 
- wysokość warstwy odśnieżanej nie mniejsza niż. 1,0m. 
- konieczny odrzut zgarnionego śniegu na odległość ok.10m 
- wydajność odśnieżania nie mniejsza jak 2500m3/h 

13.Jako nośnik średni należy rozumieć sprzęt drogowy typu ciężkiego. 
14.Cena jednostkowa winna zawierać ; koszt eksploatacji nośnika , koszt eksploatacji sprzętu wraz z jego  
   zainstalowaniem i demontażem na nośniku oraz utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej do jazdy  
   ( przystosowanie ) , zapewnienie świateł ( pulsujące na samochodzie obrysowe na pługu, drogowe ). 
   Wykonawca wlicza w cenę jednostkową koszt napraw, pomalowania i zakonserwowania sprzętu po  
   zakończeniu usług, w przypadku pługów koszt do dwóch godzin ewentualnego oczekiwania na dyspozycję po 
    zakończeniu akcji czynnej. 
    Cena jednostkowa winna zawierać także koszt przejazdu na zlecony odcinek robót. 
15. Wykonawca będzie świadczył wszystkie usługi sprzętem własnym lub powierzonym przez zamawiającego.   
     Tylko w przypadku poważnej awarii nośnika Wykonawca ma prawo wynajęcia nośnika obcego na czas  
     awarii 
16. Świadczenie usług zgodnie z umową polega na pracy sprzętu bezpośrednio na drodze przy   odśnieżaniu.   
     Czas akcji   rozpoczyna się w chwili wydania przez dyżurnego zarządu dyspozycji wyjazdu do pracy  
     bezpośrednio na drodze , natomiast kończy się w chwili do jednostki dysponującej i zgłoszenia dyżurnemu  
     o wykonaniu zleconego zadania. 
17.KOD CVP: 45233141-9 Prace dotyczące utrzymania dróg 
18. Umowa płatna będzie  z Działu 600 Rozdz. 60014 § 4300. 
19. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego do 50% wartości zamówienia po 
wcześniejszym  zagwarantowaniu środków finansowych. 
 
 



§2 
Okres obowiązywania  umowy ustala się do dnia 15.04.2015r. 

§3 
1. Cena jednostkowa brutto za wykonanie roboty wynosi :…………….zł/h  
( słownie: ………..  złotych) 
2. Wartość ogólna umowy nie przekroczy kwoty;  40.000,00zł . 
3.W przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT przez ustawodawcę kwota jednostkowa wykonania 
robót zostanie odpowiednio skorygowana bez zmiany stawki netto kwoty jednostkowej. 
4. Umowa płatna będzie  z Działu 600 Rozdz. 60014 § 4300. 
                                                                                        §4 
1.Wykonawca upoważnia do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot umowy swojego przedstawiciela: 
     ……………………………… 
2.Zmiana Przedstawiciela wymaga  pisemnego zawiadomienia Zamawiającego. 
3.Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny , począwszy od pierwszego dnia wykonywania umowy, z tytułu 
zaniedbania , nie wykonania lub nieterminowego wykonania albo innych zdarzeń, których skutkiem są ujemne 
konsekwencje pracy Wykonawcy lub podwykonawców. 

§5 
Zamawiający upoważnia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru swojego przedstawiciela: 
Nazwisko i Imię                     Stanowisko                                                 Nr telefonu 
Andrzej Tutalak                        inspektor                                                   503035013 
Inspektor dyżurujący                inspektor                                                    2476082 . 
Zmiana Przedstawiciela wymaga  pisemnego zawiadomienia Wykonawcy. 

§6 
1.Rozliczenie wykonanych robót będzie się odbywało fakturami miesięcznymi- częściowymi wystawionymi  
   po zakończeniu danego miesiąca na zakres robót odebranych i potwierdzonych przez Zamawiającego przy  
   czym pierwszy odbiór wykonanych usług nastąpi po 1 stycznia 2015roku 
2.Termin zapłaty faktur ustala się do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury. 

§ 7 
1. Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy może zawrzeć na piśmie umowę o podwykonawstwo w 

celu zlecenia części robót do wykonania Podwykonawcom. Wykonanie części przedmiotu umowy przez 
Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków 
niniejszej umowy. Wykonawca zlecając prace Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie 
przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 kodeksu cywilnego i przepisów ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie / lub Wykonawca oświadcza, że 
przedmiot umowy zostanie wykonany za pomocą Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego 
tj.: 

2. ……………………………………………………. w zakresie…………………………………..; 
3. ……………………………………………………. w zakresie…………………………………… 
4. Powierzenie Podwykonawcom prac określonych w ust. 1 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za prace przez nich wykonane. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, 
uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byłe one 
działaniami, zaniechaniami, uchybieniami i zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace wykonawcze, jest zobowiązany do przedłożenia projektu tej 
umowy Zamawiającemu, a także jej zmian przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

6. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej 
zmiany, której przedmiotem są prace wykonawcze, w następujących przypadkach: 

7. Gdy umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
8. Gdy umowa przewiduje termin dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi; 

9. Gdy ceny zaoferowane przez Podwykonawcę będą wyższe od cen zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie; 
10. Gdy w umowach z Podwykonawcami ustalono okres odpowiedzialności za wady krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, 

której przedmiotem są prace wykonawcze w terminie 7 dni, będzie uważane za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. 



12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na prace wykonawcze przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej 
zmiany, której przedmiotem są prace wykonawcze, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, 
której przedmiotem są prace wykonawcze, w przypadkach określonych w ust. 4. 

14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której 
przedmiotem są prace wykonawcze w terminie 7 dni, będzie uważane za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na prace wykonawcze 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 umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, jeżeli Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazał 
przedmiot, jako niepodlegający powyższemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000zł. 

16. W przypadku, o którym mowa w ust.9., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za zlecone 
prace wykonawcze, dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

17. Płatności dla Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców: 
18. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktur lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi. 

19. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace wykonawcze, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zamówienia na prace wykonawcze. 

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace wykonawcze, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

21. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy. 

22. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt. 2, Zamawiający jest zobowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania tych uwag, 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

23. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
zamawiający może: 

24. Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

25. Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

26. Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których 
mowa w pkt. 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

28. Każdorazowa zmiana Podwykonawców wymaga zgody Zamawiającego. 
29. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez 

zgody Zamawiającego. 
30. W przypadku, gdy część robót została wykonana przez Podwykonawców, warunkiem dokonania zapłaty w 

terminie, o którym mowa w §3 ust. 2 jest przedłożenie Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom. 



 
§8 

1. W przypadku odstąpienia  lub rozwiązania   umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci on   
    Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej brutto za wykonanie całego 
     zadania określonej w § 3 ust 2 niniejszej umowy. 
2. W przypadku nienależytego wykonania zleconego zakresu robót Zamawiający zastrzega   
     sobie prawo do potrącenia wynagrodzenia za ten zakres robót.  
3. Kara umowna w wypadku opóźnienia prac   wynosić będzie 10,00zł za każdą godzinę opóźnienia. 
4. W przypadku gdy kary umowne nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody , strony dopuszczają  
    możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

§9 
Jeżeli w trakcie kontroli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z umową to może 
a)     nie potwierdzić usługi od początku dyspozycji; 
b) zrezygnować natychmiast z usług danego Wykonawcy (natychmiastowe odstąpienie od  umowy z winy 
        Wykonawcy oraz natychmiastowy zwrot powierzonego sprzętu Zamawiającemu w ciągu 1 dnia) 

§10 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa 
Zamówień Publicznych. 

§11 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane  wyłącznie w formie aneksu podpisanego 
przez obie strony pod rygorem nieważności. 

§12 
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać 

drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do Zamawiającego 
2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 

21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia. 
3. Jeżeli Zamawiający odmówi roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie o którym 

mowa w ust. 2 Wykonawca może wystąpić na drogę sądową. 
§ 13 

Umowę niniejsza sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  dla każdej ze stron. 
 
               ZAMAWIAJĄCY :                                                                                             WYKONAWCA : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UMOWA  Or……………………………………………. 
W dniu  ……………………..r  w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy  
POWIATEM  OSTROWIECKIM - ZARZĄDEM POWIATU z siedzibą w Ostrowcu Św. ulica Iłżecka 37 
zwanym  dalej Zamawiającym reprezentowanym  przez: 
1)Starostę   -  Zdzisława Kałamagę 
2)Wicestarostę       -  Eligiusza Micha 
a ………………………………………………. 
zwanym dalej "Wykonawcą" została, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta umowa o następującej treści: 

§1 
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie 
 

"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie   
2014/2015r.  przy pomocy PIASKARKI  o poj. 8 - 10 ton, PŁUGA ŚREDNIEGO  oraz   

NOŚNIKA CIĘŻKIEGO  - w ilości 2 sztuk." 
( pług średni,  nośnik ciężki ,  oraz piaskarka poj. 8-10 ton Wykonawcy). 

 
2.Wykonanie zakresu robót będzie prowadzone w oparciu o materiał uszorstniający  Zamawiającego. 
3.Wykonawca zapewnia plac dla składowania oraz sporządzania środka uszorstniajacego zakupionego przez  
    Zamawiającego. 
4.W wyjątkowych sytuacjach sprzęt może być skierowany na teren innego zarządu drogowego. 
5.Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia piaskarki na wskazany odcinek drogi  
   powiatowej w ciągu 2 godzin od otrzymania polecenia od dyżurującego przedstawiciela  
   Zamawiającego. 
6.Zakres robót– odcinek drogi przeznaczony do odśnieżania i uszorstniania  piaskarką  będzie  Wykonawcy  
   przekazywany  każdorazowo telefonicznie przez przedstawiciela   Zamawiającego, w związku z czym  
   wymagana jest pełna dyspozycyjność     i komunikatywność Wykonawcy ( posiadanie przez operatora telefonu  
   komórkowego). 
7.Wykonawca podstawiający sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły ,aż  do odwołania. 
8.Wykonawca zapewnia tankowanie swojego sprzętu w sposób , który nie spowoduje  
    zmniejszenia dyspozycyjności. 
9.Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu    drogi i jest  
    odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zadania    związanego z utrzymaniem  
   zimowym. 
10.Wykonawca za zgodą zamawiającego może skierować do pracy większą ilość równiarek po cenach 
   niniejszej umowy. 
11.W zależności od warunków atmosferycznych Zamawiający może odwołać usługi na czas   nie określony. 
12. Wykonawcy znany jest przebieg dróg powiatowych.. 
13. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków pogodowych oraz pozyskania dodatkowych środków 
finansowych dopuszcza się możliwość zwiększenia zakresu rzeczowego i ilości wykonywanej usługi. Odmowa 
wykonania zwiększonego zakresu prac winna być zasadna i wykazana dokumentami. 
14. Umowa płatna będzie  z Działu 600 Rozdz. 60014 § 4300. 
15. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego do 50% wartości zamówienia po 
wcześniejszym  zagwarantowaniu środków finansowych. 
 

§2 
1.Okres obowiązywania warunków umowy ustala się od dnia zawarcia umowy do 15.04.2015roku.  

§3 
Ceny jednostkowe brutto usług wynoszą: 
1. W akcji czynnej piaskarka i pług średni. …………… zł/ km  

(słownie ……… złotych ……../100  .) 
2. Załadunek  środkiem załadunkowym materiału uszarstniającego ……….. zł/tonę 

(załadunek obejmuje  koszty sporządzenia mieszanki – wymieszania piasku i soli ). 
3 Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy równa się sumie iloczynu  
      ceny jednostkowej usług    w akcji czynnej  i potwierdzonej przez Zamawiającego ilości     
      kilometrów (godzin) wykonanej usługi oraz czasu załadunku ładowarki i ceny jednostkowej. 
4 Wartość ogólna umowy do kwoty  : 150.000,00zł. brutto. 
5 W przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT przez ustawodawcę kwota jednostkowa 

wykonania robót zostanie odpowiednio skorygowana bez zmiany stawki netto kwoty jednostkowej. 
 



§4 
1.Wykonawca upoważnia do kierowania usługami stanowiącymi przedmiot umowy swojego przedstawiciela: 
………………………… 
2.Zmiana Przedstawiciela wymaga  pisemnego zawiadomienia Zamawiającego. 
3.Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny , począwszy od pierwszego dnia wykonywania umowy, z tytułu 
zaniedbania , nie wykonania lub nieterminowego wykonania albo innych zdarzeń, których skutkiem są ujemne 
konsekwencje pracy Wykonawcy lub podwykonawców. 

§5 
Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru swojego przedstawiciela: 
Nazwisko i Imię                     Stanowisko                               Nr telefonu 
Andrzej Tutalak                        inspektor                                 503035013 
2. dyżurny                                  inspektor                                   2476082 

§6 
1.Rozliczenie potwierdzonych robót będzie odbywać się fakturami miesięcznymi- częściowymi wystawianymi      
po zakończeniu każdego miesiąca,przy czym pierwszy odbiór wykonanych usług nastąpi po 1 stycznia 2015roku 
2.Treść faktury winna zawierać dane o których mowa w § 3 ust.3. 

§7 
Faktury  płatne będą przez Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury . 

§ 8 
1. Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy może zawrzeć na piśmie umowę o podwykonawstwo w 

celu zlecenia części robót do wykonania Podwykonawcom. Wykonanie części przedmiotu umowy przez 
Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków 
niniejszej umowy. Wykonawca zlecając prace Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie 
przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 kodeksu cywilnego i przepisów ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 

2Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie / lub Wykonawca oświadcza, że przedmiot 
umowy zostanie wykonany za pomocą Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego tj.: 

1. )……………………………………………………. w zakresie…………………………………..; 
2. Powierzenie Podwykonawcom prac określonych w ust. 1 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za prace przez nich wykonane. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, 
uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byłe one 
działaniami, zaniechaniami, uchybieniami i zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace wykonawcze, jest zobowiązany do przedłożenia projektu 
tej umowy Zamawiającemu, a także jej zmian przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

4. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej 
zmiany, której przedmiotem są prace wykonawcze, w następujących przypadkach: 

5. Gdy umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
6. Gdy umowa przewiduje termin dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi; 

7. Gdy ceny zaoferowane przez Podwykonawcę będą wyższe od cen zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie; 
8. Gdy w umowach z Podwykonawcami ustalono okres odpowiedzialności za wady krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
9. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, 

której przedmiotem są prace wykonawcze w terminie 7 dni, będzie uważane za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na prace wykonawcze przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, lub 
jej zmiany, której przedmiotem są prace wykonawcze, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

11. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, 
której przedmiotem są prace wykonawcze, w przypadkach określonych w ust. 4. 

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której 
przedmiotem są prace wykonawcze w terminie 7 dni, będzie uważane za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na prace wykonawcze 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 umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, jeżeli Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazał 
przedmiot, jako niepodlegający powyższemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000zł. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust.9., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za zlecone 
prace wykonawcze, dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

15. Płatności dla Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców: 
16. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktur lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi. 

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace wykonawcze, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę zamówienia na prace wykonawcze. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace wykonawcze, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt. 2, Zamawiający jest zobowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania tych uwag, 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
zamawiający może: 

22. Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

23. Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

24. Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których 
mowa w pkt. 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

26. Każdorazowa zmiana Podwykonawców wymaga zgody Zamawiającego. 
27. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez 

zgody Zamawiającego. 
28. W przypadku, gdy część robót została wykonana przez Podwykonawców, warunkiem dokonania zapłaty w 

terminie, o którym mowa w §3 ust. 4 jest przedłożenie Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom. 

§9 
1. W przypadku odstąpienia od umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci on   
    Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej brutto za wykonanie całego 
     zadania określonej w § 3 ust 4 niniejszej umowy. 
2. W przypadku nienależytego wykonania zleconego zakresu robót Zamawiający zastrzega   
     sobie prawo do potrącenia wynagrodzenia za ten zakres robót.  
3. Kara umowna w wypadku opóźnienia prac   wynosić będzie 10,00zł za każdą godzinę opóźnienia. 
4. W przypadku gdy kary umowne nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody , strony dopuszczają  
    możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

§10 
1. Jeżeli w trakcie kontroli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z  umową to    



może: 
a) nie potwierdzić usługi od początku dyspozycji , 
b) zrezygnować natychmiast z usług danego Wykonawcy (natychmiastowe rozwiązanie umowy z winy  
             Wykonawcy ) co uprawnia zamawiającego do naliczenia kary umownej o wartości 10% wartości  
            umowy 
a) będzie naliczał kary tak jak za  nie podstawienie sprzętu. 

§11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa 
Zamówień Publicznych. 

§12 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego 
przez obie strony. 

§13 
1.W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę  
    postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do Zamawiającego 
2.Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 21 dni  
   od chwili zgłoszenia roszczenia. 
3.Jeżeli Zamawiający odmówi roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie o którym mowa  
   w ust. 2 Wykonawca może wystąpić na drogę sądową.  

§ 14 
Integralną część umowy stanowią; 

1. Specyfikacja Wykonania Robót 
2. Załącznik nr 1 

§15 
Umowę niniejsza sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. 
 
               ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UMOWA NR  ……………………………… 

zawarta w dniu ……………….r w Ostrowcu Świętokrzyskim  , pomiędzy  Powiatem Ostrowieckim - 
Zarządem Powiatu reprezentowanym przez : 
1. Starostę Powiatu                     -  Zdzisława Kałamagę 
2. Wicestarostę  Powiatu            -  Eligiusza Micha 
zwanym dalej " Zamawiającym "  
a …………………………………….. 
zwanym  dalej " Wykonawcą" została, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający   zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zakres robót  pn. : 
 

"Zimowe utrzymanie ścieżek rowerowych  na terenie miasta Ostrowca Św. tj. ulicy 
Żeromskiego, 11-go Listopada, Iłżeckiej, Długiej, Siennieńskiej, Polna, Sienkiewicza, 

Waryńskiego w sezonie 2014/2015" 
 

2. Wykonawca  zobowiązuje się  do wykonania na rzecz Zamawiającego  zakres robót  według  
      przedmiaru robót stanowiącego załącznik do umowy . 
3. Realizacja  robót  prowadzona będzie  zgodnie z obowiązującymi przepisami , polskimi normami i  
    zasadami  wiedzy technicznej oraz należytą  starannością  w ich wykonywaniu  , bezpieczeństwem , 
    dobrą jakością  i właściwą organizacją.  
4. Zlecenie następuje w formie telefonicznej. 
5.Przyjmujący telefoniczne zlecenie zobowiązany jest do zarejestrowania tego zgłoszenia. 
6.W wyjątkowych sytuacjach sprzęt może być skierowany na teren innego zarządu drogowego. 
7.Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do robót na wskazany odcinek chodnika drogi  
   powiatowej w ciągu 1 godziny od otrzymania polecenia od dyżurującego przedstawiciela  
   Zamawiającego. 
8.Zakres robót– odcinek chodnika i ścieżki rowerowej przeznaczony do odśnieżania  pługiem  będzie   
   Wykonawcy przekazywany każdorazowo telefonicznie przez przedstawiciela   Zamawiającego, w związku  
   z czym wymagana jest pełna dyspozycyjność     i komunikatywność Wykonawcy ( posiadanie przez operatora  
    telefonu komórkowego). 
9.Wykonawca podstawiający sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły ,aż  do odwołania. 
10.Wykonawca zapewnia tankowanie swojego sprzętu w sposób , który nie spowoduje  
    zmniejszenia dyspozycyjności. 
11.Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu    drogi i jest  
    odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zadania    związanego z utrzymaniem  
   zimowym. 
12.W zależności od warunków atmosferycznych Zamawiający może odwołać usługi na czas   nie określony. 
13. Wykonawcy znany jest przebieg dróg powiatowych.. 
14. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków pogodowych oraz pozyskania dodatkowych środków 
finansowych dopuszcza się możliwość zwiększenia zakresu rzeczowego i ilości wykonywanej usługi. Odmowa 
wykonania zwiększonego zakresu prac winna być zasadna i wykazana dokumentami. 
15.   Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego do 50% wartości zamówienia po 
wcześniejszym  zagwarantowaniu środków finansowych. 
 

§ 2 
Okres obowiązywania umowy do dnia 15.04.2015r. 

§ 3 
1.Strony ustalają ,że wynagrodzenie wykonawcy wynosić będzie brutto ……zł za100m2 , cena za odśnieżenie  
    jednego przejścia dla pieszych ryczałtowo wynosi brutto: ……..zł.                 
2. Wartość zamówienia brutto za wykonanie zadania ustala się do kwoty : 15.000,00zł brutto. 
3.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy liczone będzie jako iloczyn ceny    
    jednostkowej i ilości metrów kwadratowych. 
4. W zakres rozliczenia wchodzi skutek  pracy sprzętu na ścieżkach rowerowych. 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia wykonywanych prac o dodatkowy zakres robót    
    tj. odśnieżanie i uszarstnianie chodników. 
6. Faktury  płatne będą w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktur do siedziby Zamawiającego   

przelewem bankowym na konto Wykonawcy . 
7.Rozliczenie potwierdzonych robót będzie odbywać się fakturami miesięcznymi- częściowymi wystawianymi       



    po zakończeniu każdego miesiąca,przy czym pierwszy odbiór wykonanych usług nastąpi po 1 stycznia  
    2015roku 
8.Treść faktury winna zawierać dane o których mowa w § 3 ust.3. 
9.W przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT przez ustawodawcę kwota jednostkowa wykonania 
robót zostanie odpowiednio skorygowana bez zmiany stawki netto kwoty jednostkowej. 

§ 4 
1. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy –  
     Kierownikiem Robót będzie: ……………………. 
2. Zamawiający  powierza  funkcję inspektora nadzoru Panu Andrzejowi Tutalakowi. 
3.Wykonawca jest wyłącznie odpowiedzialny , począwszy od pierwszego dnia wykonywania umowy, z tytułu 
zaniedbania , nie wykonania lub nieterminowego wykonania albo innych zdarzeń, których skutkiem są ujemne 
konsekwencje pracy Wykonawcy lub podwykonawców. 

§ 5 
1. Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy może zawrzeć na piśmie umowę o podwykonawstwo w 

celu zlecenia części robót do wykonania Podwykonawcom. Wykonanie części przedmiotu umowy przez 
Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków 
niniejszej umowy. Wykonawca zlecając prace Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie 
przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 kodeksu cywilnego i przepisów ustawy – Prawo zamówień 
publicznych. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona samodzielnie / lub Wykonawca oświadcza, że 
przedmiot umowy zostanie wykonany za pomocą Podwykonawców zaakceptowanych przez Zamawiającego 
tj.: 

1) ……………………………………………………. w zakresie…………………………………..; 
2) ……………………………………………………. w zakresie…………………………………… 
3. Powierzenie Podwykonawcom prac określonych w ust. 1 nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za prace przez nich wykonane. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, 
uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byłe one 
działaniami, zaniechaniami, uchybieniami i zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace wykonawcze, jest zobowiązany do przedłożenia projektu tej 
umowy Zamawiającemu, a także jej zmian przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej 
zmiany, której przedmiotem są prace wykonawcze, w następujących przypadkach: 

1) Gdy umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
2) Gdy umowa przewiduje termin dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi; 

3) Gdy ceny zaoferowane przez Podwykonawcę będą wyższe od cen zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie; 
4) Gdy w umowach z Podwykonawcami ustalono okres odpowiedzialności za wady krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, 

której przedmiotem są prace wykonawcze w terminie 7 dni, będzie uważane za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na prace wykonawcze przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej 
zmiany, której przedmiotem są prace wykonawcze, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający w terminie 7 dni zgłosi pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, 
której przedmiotem są prace wykonawcze, w przypadkach określonych w ust. 4. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, której 
przedmiotem są prace wykonawcze w terminie 7 dni, będzie uważane za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na prace wykonawcze 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 umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, jeżeli Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazał 
przedmiot, jako niepodlegający powyższemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000zł. 



11. W przypadku, o którym mowa w ust.9., jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za zlecone 
prace wykonawcze, dostawy lub usługi, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Płatności dla Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców: 
1) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktur lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi. 

2) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są prace wykonawcze, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zamówienia na prace wykonawcze. 

3) Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 2 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace wykonawcze, lub po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy. 

5) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w pkt. 2, Zamawiający jest zobowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania tych uwag, 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

6) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
zamawiający może: 

1. Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2. Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3. Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

7) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których 
mowa w pkt. 2, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

13. Każdorazowa zmiana Podwykonawców wymaga zgody Zamawiającego. 
14. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez 

zgody Zamawiającego. 
15. W przypadku, gdy część robót została wykonana przez Podwykonawców, warunkiem dokonania zapłaty w 

terminie, o którym mowa w §3 ust. 2 jest przedłożenie Zamawiającemu dowodu zapłaty wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom. 

§ 6 
1. W przypadku odstąpienia od umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci on   
    Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny umownej brutto za wykonanie całego 
     zadania określonej w § 3 ust 2 niniejszej umowy. 
2. W przypadku nienależytego wykonania zleconego zakresu robót Zamawiający zastrzega   
     sobie prawo do potrącenia wynagrodzenia za ten zakres robót.  
3. Kara umowna w wypadku opóźnienia prac   wynosić będzie 10,00zł za każdą godzinę opóźnienia. 
4. W przypadku gdy kary umowne nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody , strony dopuszczają  
    możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

§ 7 
1. Ewentualna zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną  
    w formie pisemnego aneksu. 
2. Zmiana treści umowy bez zachowania formy pisemnej jest nieważna. 
 
 



§ 8 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu   
   Cywilnego. 
 

§ 9 
Integralną część umowy stanowią; 
1.Załącznik nr 1 

§ 10 
 Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron. 
 
 
           ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Załącznik nr 1 do umowy 

 
"Zimowe utrzymanie ścieżek rowerowych  na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego tj. 
ulicy Żeromskiego, 11-go Listopada, Iłżecka, Długa, Polna, Waryńskiego, Chrzanowskiego, 

Sienkiewicza ." 
 
                 

L.p. Nazwa ulicy Długość ( mb ) Powierzchni ( m2 ) 
1. 11-go Listopada 1.500 3.000 
2. Żeromskiego 650 1.300 
3. Iłżecka 2.900 5.800 
4. Długa-Piaski 2.380 6.840 
5. Waryńskiego 700 2.100 
6. Polna 900 1.800 
7. Chrzanowskiego 300 600 
8. Sienkiewicza 1.100 2.200 
9. Siennieńska 2.400 4.800 

10. Piaski 200 600 
11. Al. Jana Pawła II 600 1800 

Razem     13.630 30.840 
 
 


