
PROJEKT

UMOWA NR …………………..
NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

zawarta w dniu ……………….2022 r.  w Turku pomiędzy:
Gminą Miejską Turek,  z siedzibą 62-700 Turek, ul. Kaliska 59, NIP  668-193-04-98,   REGON
311019384,
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Turku – Romualda Antosika,  
zwaną dalej „Zamawiający”
a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez -………………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą”

Zamówienia udzielono zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), w trybie podstawowym.

PRZEDMIOT UMOWY
§ 1

1. Zamawiający zleca a  Wykonawca przyjmuje do realizacji  świadczenie usługi  pn.  „Zimowe
utrzymanie dróg w mieście Turek”.

2. Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej poprzez posypywanie
mieszaniną  piasku  z  solą  w  sezonie  zimowym  nawierzchni  ulic  gminnych,  wewnętrznych
i chodników.  Wykonawca  zobowiązuje  się  także  do  wywozu  śniegu  w  ilości  i  zakresie
uzgodnionym z Zamawiającym.

3. Zimowe  utrzymanie  ulic  gminnych,  wewnętrznych  i  chodników  zgodnie  z  załączonym
zakresem i planem zimowego utrzymania (załącznik Nr 1 do umowy), które obejmuje:

a) I kolejność zimowego utrzymania – 4.737 mb
b) II kolejność zimowego utrzymania – 14.770 mb  
c) III kolejność zimowego utrzymania –  28.402 mb
d) IV kolejność zimowego utrzymania – 6.535 mb
e) chodniki – 16.098,70 m2  

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace polegające na:
a. mechaniczne odśnieżanie patrolowo - interwencyjne dróg na pełnej szerokości dwóch

pasów ruchu pługiem,
b. likwidacja  śliskości  dróg  na  pełnej  szerokości  dwóch  pasów  ruchu,  poprzez

uszorstnianie mieszanką 30% soli z piaskiem w ilości 120g/m², 
c. usuwanie  zatorów  śnieżnych  przy  użyciu  pługa  wirnikowego  lub  innego  sprzętu

technicznego umożliwiającego usuwanie zatorów śnieżnych o wydajności nie mniejszej
jak pług wirnikowy,

d. gotowość do świadczenia usług,  polegająca na zapewnieniu dyspozycyjności sprzętu
i pracowników odpowiedzialnych za należyte wykonanie usług.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
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§ 2
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Utrzymanie ulic zaliczonych do I kolejności zimowego utrzymania - odśnieżanie i usuwanie
śliskości  zimowej  winno  być  zakończone  w terminie  do  ….  godzin  od ustania  opadów
śniegu lub wystąpienia śliskości zimowej. (zgodnie z ofertą Wykonawcy)

2) Utrzymanie ulic zaliczonych do II kolejności zimowego utrzymania - odśnieżanie winno
być zakończone w terminie do ….. godz. od ustania opadów śniegu, a likwidacja śliskości
zimowej w terminie do 4 godz. od jej wystąpienia. (zgodnie z ofertą Wykonawcy)

3) Utrzymanie  ulic  zaliczonych  do  III  i  IV  kolejności  zimowego  utrzymania  prowadzone
w uzgodnieniu z  Zamawiającym i wyłącznie na polecenie osoby uprawnionej z jej strony
do kontaktów  z  Wykonawcą  w  przedmiocie  realizacji  zadania,  wskazanej  w §  3  ust.  1
umowy.

4) Utrzymanie  zimowe  poszczególnych  chodników  wymienionych  w  załączniku   nr  1  do
umowy zostaje zaliczone do takiej kategorii utrzymania zimowego,  do jakiej zaliczona jest
ulica do której przylega chodnik.

5) Utrzymanie zimowe deptaka na ul. Kaliskiej prowadzone w uzgodnieniu z Zamawiającym
i wyłącznie  na  polecenie  osoby  uprawnionej  ze  strony  Zamawiającego  do kontaktów
z Wykonawcą w przedmiocie realizacji zadania, wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.

6) Likwidacja  śliskości  zimowej  na  jezdniach  i  chodnikach  poprzez  uszorstnienie
ich powierzchni posypywaniem mieszaniną piasku z solą.

7) Obowiązek stałego monitorowania stanu dróg objętych zimowym utrzymaniem na terenie
miasta Turku wymienionych w § 1 niniejszej umowy oraz pełnienie przez całą dobę dyżuru
telefonicznego.

8) Wywóz śniegu (załadunek wraz z transportem) w uzgodnieniu z Zamawiającym i wyłącznie
na polecenie osoby uprawnionej z jej  strony do kontaktów z Wykonawcą w przedmiocie
realizacji zadania, wskazanej w § 3 ust. 1 umowy.

9) Odśnieżanie  oraz  usuwanie  oblodzeń  (śliskości  zimowej)  wyłącznie  zarejestrowanymi
pojazdami  i  maszynami  drogowymi,  posiadającymi  ważne  dopuszczenie  do  ruchu  na
drogach publicznych.

10) Odśnieżanie  oraz  usuwanie  oblodzeń  (śliskości  zimowej)  chodników bez  wykorzystania
ciężkiego sprzętu.

11) Przedkładanie  Zamawiającemu miesięcznego  zestawienia  wykonanych  czynności
odśnieżania i usuwania śliskości oraz ilości wywiezionego śniegu w poprzednim miesiącu
(do  dnia  5-go  każdego  miesiąca).  Przedstawiciel  Urzędu  Miejskiego  w  Turku,
wymienionego  w § 3  ust.  1  niniejszej  umowy,  może  zgłosić  zastrzeżenia  do
przedstawionego  zestawienia  w terminie  7  dni  od  dnia  jego  otrzymania.  W przypadku
niezłożenia  zastrzeżeń  w w/w terminie  uznaje  się,  że  zestawienia  zostały  przyjęte  bez
zastrzeżeń.

12) Terminowe udostępnianie wszelkich dokumentów i  informacji  oraz udzielenie wyjaśnień
związanych z realizacją niniejszej umowy, na żądanie Zamawiającego.

13) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dołożenia  należytej  staranności  w  celu  racjonalizacji
wysokości kosztów wynikających z realizacji niniejszej umowy.

14) Wykonania oznakowania ostrzegawczego pojazdów uczestniczących w akcjach zimowego
utrzymania dróg zgodnego z przepisami Kodeksu Drogowego.

15) W czasie sezonu zimowego uzupełnianie zapasów magazynowych mieszanki (jednorodnej
mieszaniny  piasku  z  solą  o  składzie  wagowym  70% piasku  +  30% soli)  do  wielkości
wystarczającej na minimum dwa tygodnie prowadzenia zimowego utrzymania dróg.
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1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać swoje obowiązki przestrzegając w szczególności prze-
pisów prawa dotyczących dróg, w tym:

a. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1376 ze
zm.),

b. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz.
988 ze zm.),

c. rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 124 ze zm.),

d. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie
mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 roku nr 230,
poz. 1960).

1. Do odśnieżania oraz usuwania śliskości zimowej mogą być stosowane przez Wykonawcę wy-
łącznie pojazdy i maszyny drogowe posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych.

§ 3
1. Kolejne użycie sprzętu w ciągu doby, w związku ze zmianami warunków atmosferycznych, musi

być każdorazowo uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego w osobie pracownika Urzędu
Miejskiego, którym jest…………………………………..– tel. służb. nr …………………………., tel.
interwencyjny 577 304 404 i potwierdzone przez niego telefonicznie lub za pomocą widomości
sms. Na tej podstawie podlegać będzie zapłacie za wykonaną pracę wg stawek określonych w §
7 umowy.

2. Przedstawicielem  Wykonawcy  do  kontaktów  z  Zamawiającym  w  sprawach  związanych
z realizacją niniejszej umowy będzie………………….., numer tel. ……………………….

3. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  uczestnictwa  w  prowadzonych  przez  służby  nadzoru
kontrolach oraz dokonywanie czynności kontrolnych bez udziału przedstawicieli Wykonawcy.

4. W przypadku  wystąpienia  nieprzewidzianych,  trudnych  warunków  na  drogach,  które  budzą
wątpliwość  co  do  zakresu  obowiązków  wskazanych  w  §  2  niniejszej  umowy,  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  kontaktu  z  przedstawicielem  Zamawiającego  w  celu  ustalenia  rodzaju
i terminu podjęcia prac zaradczych.

5. W przypadku gwałtownej odwilży Wykonawca zobowiązany jest do odkrycia z warstwy śniegu
wszystkich wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej.

§ 4
1. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności, doświadczenie i środki techniczne niezbędne

do wykonywania czynności stanowiących przedmiot niniejszej umowy z należytą starannością
oraz w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się wykonywaniem powierzo-
nych na mocy umowy czynności.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone osobom trzecim,
które wynikły z tytułu świadczenia przez Wykonawcę czynności powierzonych do wykonania
niniejszej umowy.

3. Usługi w ramach zimowego utrzymania dróg należy wykonywać zgodnie z przepisami kodeksu
drogowego, BHP i wytycznych zamawiającego.

WYNAGRODZENIE
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§ 5
1. Wynagrodzenie  z  tytułu  wykonania  przedmiotu  umowy  płatne  będzie  na  podstawie  faktur

wystawionych przez wykonawcę oraz miesięcznych zestawień wykonanych czynności o których
mowa w  § 2 ust. 1 pkt. 11 potwierdzonych przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Turku,
w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu, na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze.

2. Faktury wystawione przez Wykonawcę za wykonaną pracę muszą zawierać określenie tytułu
płatności  –  odrębnie  należność  za  utrzymanie  dróg  i  chodników  gminnych  oraz  należność
za utrzymanie  dróg i chodników wewnętrznych  jak  również  rozdział  na  zwalczanie  śliskości
zimowej, odśnieżanie, wywóz śniegu oraz monitoring stanu dróg.

3. W przypadku niedotrzymania terminu płatności określonego w § 5 ust. 1 umowy, Wykonawcy
przysługują odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej.

4. Za  termin  zapłaty  uważany  będzie  dzień  obciążenia  rachunku  Zamawiającego  poleceniem
przelewu.

5. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.

§ 6
1. Umowa zawarta jest na czas określony od 1 listopada 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. lub do

wyczerpania kwoty,  o której  mowa w § 6 ust  2.  Jednakże w przypadku wygaśnięcia umowy
w skutek wyczerpania kwoty, Zamawiający zobowiązuje się do zawarcia aneksu do umowy na
warunkach określonych w niniejszej umowie, a Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi
określone w umowie w sposób nieprzerwany na rzecz Zamawiającego do dnia 30.04.2023 roku
za dodatkowym wynagrodzeniem obliczonym na zasadach i warunkach określonych w niniejszej
umowie.

2. Maksymalna  wartość  zamówienia  wynosi  …………………….zł  brutto  (słownie:
………………………………..) za wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym nie więcej niż
90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto w roku 2022, ………………… zł
brutto w roku 2023.

3. Zamawiający  dopuszcza  przesunięcie  kwot  w  poszczególnych  latach  określonych  w  ust.2
niniejszego  paragrafu.  Powyższa  zmiany  wymagają  formy  pisemnej  (aneksu  umowy)  pod
rygorem nieważności.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zawiadomienia Zamawiającego o potrzebie zawarcia aneksu do
umowy wskutek wyczerpania kwoty z miesięcznym wyprzedzeniem.

§ 7
1. Cena za utrzymanie 1,0 km ulicy,  za jednokrotne wykonanie niżej  wymienionych czynności,

wynosi (stawki winny być określone netto + VAT):
a) zwalczanie śliskości zimowej mieszaniną –………………….
b) odśnieżanie –………………………..

a za utrzymanie 100 m2 chodnika, odpowiednio:
a) zwalczanie śliskości zimowej mieszaniną –……………………
b) odśnieżanie –……………….

       za wywóz śniegu (załadunek wraz z transportem do 10 km) za 1 m3 –………………..
2. Cena  z  VAT za  utrzymanie  1,0  km  alejek  parkowych  o  szerokości  2,0  m  za jednokrotne

wykonanie niżej wymienionych czynności, wynosi:
a) zwalczanie śliskości zimowej mieszaniną –…………………
b) odśnieżanie –……………….
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3. Zamawiający będzie pokrywała należności wymienione w ust. 1 i 2 wyłącznie za faktycznie
wykonaną pracę, to jest:

a) w przypadku odśnieżania oraz zwalczania śliskości dróg Zamawiający zapłaci   Wykonawcy
stawkę  za kilometr  pomnożoną  przez  faktyczną  ilość  kilometrów  wykonanych  przez
Wykonawcy;

b) w  przypadku  odśnieżania  oraz  zwalczania  śliskości  chodników  Zamawiający  zapłaci
Wykonawcy stawkę  za 100 m2 pomnożoną przez  faktyczną  ilość  m2 wykonanych  przez
Wykonawcę;

c) w przypadku wywozu śniegu Zamawiający zapłaci  Wykonawcy stawkę za  wywóz 1 m3

pomnożoną przez faktyczną ilość m3 wywiezionych przez Wykonawcę.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy również wynagrodzenie z tytułu monitoringu stanu dróg na

terenie  miasta  Turku  oraz  pełnienie  dyżuru  telefonicznego  przez  całą  dobę  w  miesiącach
listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec w wysokości ……………….PLN brutto. 

UBEZPIECZENIE
§ 8

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zawarcia  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej
z tytułu  prowadzonej  działalności  gospodarczej  związanej  z  realizacją  niniejszej  umowy,
najpóźniej  w dniu zawarcia  niniejszej  umowy,  która będzie obowiązywała przez cały okres
obowiązywania umowy, na minimalną sumę ubezpieczenia 100.000,00 złotych (słownie: sto
tysięcy złotych). 

2. Ubezpieczeniu  podlegają  w  szczególności  odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz
następstwa  nieszczęśliwych  wypadków  dotyczące  pracowników  i  osób  trzecich  powstałe
w związku z prowadzonymi  usługami,  w tym także  ruchem pojazdów mechanicznych  oraz
urządzenia,  mienie  ruchome  związane  z  prowadzeniem  usług  (ubezpieczenie  od  zdarzeń
losowych).

3. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  na  każde  żądanie  Zamawiającego  polisy

ubezpieczeniowej oraz dowodów opłacania składek.
5. Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Jeżeli  dokument  potwierdzający,  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności

cywilnej obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje
się do przedłużenia obowiązywania dokumentu na cały okres objęty zamówieniem oraz do
przedłożenia kolejnego dokumentu Zamawiającemu.

7. W przypadku  niedopełnienia  przez  Wykonawcę  obowiązku,  o  których  mowa  w ust.1  i  6,
Zamawiający naliczy karę umowną, o której mowa w § 12 ust.3.

ZMIANA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA
§ 9

1. Zmiana  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  dopuszczalna  jest  w  przypadku
zmiany stawki podatku od towarów i usług.

2. Strony ustalają następujący tok postępowania: w przypadku zmiany stawki podatku od towa-
rów i usług Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej
umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepi-
sów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpu-
jące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wyko-
nawcy po zmianie umowy. W wypadku tej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy
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nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na pod-
stawie nowych przepisów;

3. Zamawiający w terminie 21 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku oceni, czy Wyko-
nawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany, o której mowa w ust. 1 i 2 na koszty wykonania za-
mówienia przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość  wezwania Wykonawcy
do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń  sporządzonych przez Wykonawcę.
W przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy datę podpisania
aneksu do umowy.

4. Zmiana umowy skutkować będzie zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie usługi realizowa-
nej po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 2, przy czym nie wcześniej niż
od dnia wejścia w życie zmian przepisów prawa, o których mowa w ust. 2.

5. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 i 2, na koszty wykonania za-
mówienia należy do Wykonawcy pod rygorem niewyrażenia zgody na zmianę przedmiotowej
umowy przez Zamawiającego.

6. Waloryzacja na korzyść Zamawiającego następuje, gdy po zawarciu niniejszej umowy docho-
dzi do zmiany określonej w ust. 1 powodującej zmniejszenie kosztów wykonania zamówienia
przez Wykonawcę. Kwota waloryzacji podlega ustalaniu w oparciu o wyjaśnienia i dokumenty
przedłożone przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Brak odpowiedzi ze strony Wyko-
nawcy bądź udzielenie odpowiedzi niepozwalającej na ustalenie kwoty waloryzacji uprawnia
Zamawiającego do ustalenia według wyboru  kwoty waloryzacji:

a) według zebranych danych i posiadanych dokumentów, jeśli pozwalają na określenie wpływu
zmian, o których mowa w ust. 1 na zmianę kosztu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

b) podstawą dokonania waloryzacji w każdym wypadku jest pisemne zawiadomienie skierowane
do Wykonawcy przez Zamawiającego określające kwotę waloryzacji  ustaloną w oparciu o
przedstawione powyżej zasady.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 10

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości
brutto umowy tj. ……………zł (słownie: …………………), o której mowa w § 6 ust. 2, zgod-
nie  z  art.  450  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  –  Prawo  zamówień  publicznych
w formie  .........................................................................................................................................
....

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej (gwarancja bankowa lub ubez-
pieczeniowa albo poręczenie) powinno ono obejmować okresy wykonania zamówienia.

4. Po zakończeniu umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykona-
nia umowy w terminie 30 dni od dnia zakończenia wykonania umowy.

ZATRUDNIENIE OSÓB NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
§ 11

1. Na podstawie art. 95 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywa-
niem przedmiotu zamówienia – jeżeli  wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu

Strona 6 z 11



pracy w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –  Kodeks pracy (j.t.
Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.).

2. Każdorazowo na żądanie  Zamawiającego,  w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  nie
dłuższym niż 7 dni, Wykonawca zobowiązuje się do złożenia potwierdzenia zawarcia umowy
o pracę poświadczonego podpisem pracodawcy i pracownika wykonującego zamówienie.

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwo-
wą Inspekcję Pracy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przed-
miotu zamówienia w celu zweryfikowania czy osoby wykonujące czynności przy realizacji za-
mówienia są zatrudnione zgodnie z wymogami SWZ.

5. Wykonawca nie  może zaangażować do wykonania umowy podwykonawców, bez  uprzedniej
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

6. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień niniejszej
umowy.

7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich
podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania.

 KARY UMOWNE
§ 12

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac i zobowiązuje
się  do  nieodpłatnego  usunięcia  usterek  i  uchybień  w  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego.

2. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu kary  umowne  za  zwłokę  w  realizacji  czynności,
o których  mowa  w § 2  umowy  w  wysokości  30  %  wynagrodzenia  za  daną  czynność
wyliczonego zgodnie z § 7 ust. 3 umowy, za każdy pełny kilometr lub pełne 100 m2 i każdą
pełną godzinę zwłoki w realizacji czynności.  

3. Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  kary  umowne  za  zwłokę  w  zawarciu  umowy
ubezpieczenia, o której mowa w § 8 ust. 1 i 6 umowy w wysokości 2 000,00 zł (słownie:
dwa tysiące zł 00/100) za każdy dzień zwłoki.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od realizacji umowy
z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy w wysokości  10% maksymalnego  wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2.

5. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, będą
potrącane  z  wynagrodzenia,  o  którym mowa  w §  5  ust.  1  bez  konieczności  wysyłania
odrębnego wezwania o zapłatę kary. W przypadku, jeżeli wynagrodzenie Wykonawcy jest
niższe  niż  obliczona do potrącenia kara  umowna,  Wykonawca zobowiązuje  się  dopłacić
różnicę w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego na rachunek bankowy
wskazany na wezwaniu. W przypadku niedokonania potrącenia przez Zamawiającego lub
niemożliwości  dokonania potrącenia przez  Zamawiającego,  Wykonawca zobowiązuje się
zapłacić  karę  umowną  w  terminie  7  dni  od  dnia  wezwania  przez  Zamawiającego  na
rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.

6. Niezależnie  od  zastrzeżonych  kar  umownych  przewidzianych  wyżej,  Zamawiający
zastrzega sobie prawo dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania od Wykonawcy
przewyższającego  wysokość  kary  umownej  na  ogólnych  zasadach  obowiązującego
przepisami prawa.
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7. Łączna maksymalna wartość kar umownych określonych w § 12 nie może przekroczyć 60%
maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 2.

ZMIANY TREŚCI UMOWY
§ 13

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany
terminu jej wykonania w następujących przypadkach:

a) wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych,
b) z powodu wystąpienia klęsk żywiołowych,
c) zmiany dotyczącej  terminu realizacji przedmiotu zamówienia o okres trwania przyczyny, np.
przedłużenia się sezonu zimowego (opadów śniegu lub/i gołoledzi po 30 kwietnia 2023 r.);
2. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy/Zamawiającego nie skutkują koniecznością zmiany

umowy.
3. Zmiana ilości utrzymywanych dróg oraz chodników w poszczególnych kategoriach realizowana

będzie za pomocą aneksu do umowy.
4. Strony umowy dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do umowy na zasadach i w trybie

wynikających  z  art.  15  r  ustawy  z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach
związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 14

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął się

jej wykonywania pomimo pisemnego wezwania (1-krotnego) Zamawiającego,
b) Wykonawca  przerwał  z  przyczyn  leżących  po  jego  stronie  realizację  przedmiotu  umowy

i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni;
c) Wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy  w  sposób  niezgodny  ze  szczegółowym  opisem

przedmiotu zamówienia, wskazaniami Zamawiającego, postanowieniami umowy.
d) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Wykonawcy.
e) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub

jego znacznej części.
f) W  przypadku  nie  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  Podwykonawcy,  pomimo  pisemnego

wezwania Zamawiającego do jego zgłoszenia.
1. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy  także  w  przypadku  wystąpienia

istotnej  zmiany  okoliczności  powodujących,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w interesie
publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,  lub  dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od
umowy  w  tym  przypadku  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości
o powyższych  okolicznościach.  W  takim  wypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

2. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy,  jeżeli  suma  kar  umownych  przewyższa  wartość
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2.

3. Zamawiający  może  skorzystać  z  umownego  prawa  do  odstąpienia  od  umowy  do  dnia
31.12.2022 r.

4. Wykonawca może wypowiedzieć umowę, gdy: 
a) Zamawiający nie reguluje na bieżąco zapłaty za faktury, 
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b)  Zamawiający  zawiadomił  Wykonawcę,  że  nie  będzie  w  stanie  realizować  swoich
obowiązków wynikających z umowy (np. płatności).

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie.
6. Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym

w sytuacji  stwierdzenia  umyślnego  działania  Wykonawcy  lub  osób,  za  które  ponosi  on
odpowiedzialność, na szkodę Zamawiającego.

PODWYKONASTWO
§ 15

1. Wykonawca  nie  może,  bez  zgody  Zamawiającego,  zlecić  wykonania  przedmiotu  niniejszej
umowy osobom trzecim. 

2. Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonania  zamówienia  musi  podać  Zamawiającemu
nazwy,  dane  kontaktowe  oraz  przedstawicieli,  Podwykonawców  zaangażowanych  w  usługi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
których  mowa  w  zdaniu  pierwszym,  w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także  przekazuje
wymagane  informacje  na  temat  nowych  podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

3. Wykonanie  prac  w  podwykonawstwie  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  odpowiedzialności  za
wykonanie  obowiązków  wynikających  z  umowy  i  obowiązujących  przepisów  prawa.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 16

1. Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  roku  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700
Turek, tel. 63 289 61 00, adres email: poczta@miastoturek.pl
b) Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres
poczty  internetowej iod@miastoturek.pl lub  pisemnie  na  adres  siedziby  Administratora,  we
wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z praw
związanych z ich przetwarzaniem.
c)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane  będą na podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c  RODO w celu
związanym  z  realizacją  zadania  pn.:  „Zimowe  utrzymanie  dróg  w  mieście  Turek  w  sezonie
zimowym”.
d)  Pana/Pani  dane  osobowe  mogą  być  przekazywane  do  osób/podmiotów  uprawnionych  do
uzyskania  danych  osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa  oraz  do  podmiotów,  z  którymi
współpracujemy w zakresie obsługi informatycznej.
e)  Pana/Pani  dane  będą  przechowywane  w  terminach  określonych  przepisami  prawa,  zgodnie
z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną.
f)  w  odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
g) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
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− 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;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− 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. c RODO.
i)Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  w  zakresie  określonym  przepisami  jest
obowiązkowe, ich nie podanie może skutkować wezwaniem do uzupełnienia braków/odrzuceniem
oferty lub rozwiązaniem zawartej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że będzie wypełniał obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub  art.  14  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE)  2016/679  z  dnia  27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  z 04.05.2016,
str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio po-
zyska w celu realizacji niniejszego zamówienia.

3. Każda  osoba  realizująca  Umowę  zobowiązana  jest  do  bezterminowego  zapewnienia
poufności danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy, a w
szczególności  do  tego,  że  nie  będzie  przekazywać,  ujawniać  i  udostępniać  tych  danych
osobom nieuprawnionym.

4. Wykonawca  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  swoich  danych  osobowych,  zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019
poz. 1781 ze zm.), w celach niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

POUFNOŚĆ I KONTROLA
§ 17

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić  pisemnie  Zamawiającego  w  terminie  3  dni
roboczych  o każdym  uszkodzeniu  lub  zniszczeniu  Zasobu  lub  jego  części  o  istotnym
znaczeniu dla wykonywania niniejszej umowy.

2. Zamawiający upoważniona jest do nadzorowania i kontroli pracy Wykonawcy w zakresie
wykonywania  zadań  i  spełnienia  wymogów  określonych  niniejszej  umowy,  a  także  w
zakresie  jakości  świadczonych  usług,  w  tym  w  szczególności:  solidności,  dokładności,
uprzejmości, fachowości.

3. Wykonawca  odpowiada  wobec  Zamawiającego  za  szkody  wynikłe  z  jego  działania
lub zaniechania.

4. Wykonawca  zobowiązany jest  zwrócić  Zamawiającemu kwotę  stanowiącą  równowartość
odsetek, grzywien, odszkodowań i innych należności lub opłat należnych w postępowaniu
administracyjnym,  karnym,  cywilnym  lub  innym,  nałożonych  na  Zamawiającego,  a
powstałych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zadań
wynikających z niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18
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1. W  sprawach  nieuregulowanych  treścią  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie  właściwe
przepisy prawa, a w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawą Prawo
zamówień publicznych.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują
się  rozwiązywać w drodze  wspólnych  negocjacji,  a  w przypadku niemożności  ustalenia
kompromisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach  po 2 egzemplarze dla każdej ze
stron.

              Zamawiający:                                                             Wykonawca:

……………………………….                                                        ………………………………..
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