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ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 
 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie  
z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)  
w trybie przetargu nieograniczonego, zostanie zawarta umowa następującej treści: 
 
 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług związanych z oczyszczaniem pasa 
drogowego dróg wojewódzkich na obszarze działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie, zgodnie z: 

- ofertą złożoną Zamawiającemu w postępowaniu przetargowym poprzedzającym sporządzenie niniejszej 
umowy, 

- obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

§ 2 

Terminy realizacji zamówienia:  
- I oczyszczanie nawierzchni:   01.04 - ……..04.2021 r. 
- I oczyszczanie pasa drogowego:  01.04 - ……..05.2021 r. 
- II oczyszczanie nawierzchni:   01.09 - ……..09.2021 r. 
- II oczyszczanie pasa drogowego:  01.09 - ……..10.2021 r. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na maksymalną kwotę brutto w wysokości 
…………………..…… zł (słownie……………………………………………………………..……………………………………………..……………………….). 

2. Za poszczególne oczyszczanie wynagrodzenie wyniesie odpowiednio: 
- I oczyszczanie nawierzchni:   ……..……….. zł netto + podatek VAT ………………….. zł tj. ……………………. zł brutto 
- I oczyszczanie pasa drogowego: ……..…….….. zł netto + podatek VAT …….…….…….. zł tj. …….…….………. zł brutto 
- II oczyszczanie nawierzchni:    ……..……….. zł netto + podatek VAT …………..…….. zł tj. ……………………. zł brutto 
- II oczyszczanie pasa drogowego: ……..……….. zł netto + podatek VAT ……….……….. zł tj. ……………………. zł brutto 

§ 4 

1. Podstawą do rozliczeń będą faktury VAT wystawione na podstawie protokołu odbioru sporządzonego po 
wykonaniu usługi w poszczególnych terminach określonych w § 2 umowy. 

2. Odbiór przeprowadzony zostanie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy na podstawie gotowości 
do odbioru zgłoszonej przez Wykonawcę na piśmie w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia. 
Protokół odbioru podlegać będzie zatwierdzeniu przez Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich. 

3. Fakturę należy wystawić na adres:  
Województwo Wielkopolskie NIP 7781346888 
Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu 
ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań 

 i dostarczyć do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie, ul. Przemysłowa 122. 
4. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień 

wydania polecenia przelewu bankowego. 
5. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
6. Zamawiający ma prawo potrącenia z wierzytelności Wykonawcy wszelkich wierzytelności Zamawiającego 

przysługujących mu wobec Wykonawcy, w tym kar i odsetek naliczonych zgodnie z § 8 Umowy 
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§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osób wykonujące prace fizyczne.  

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć  
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawcę do zatrudnienia na 
umowę o pracę osoby o których mowa w ust. 1. 3. 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia złoży Zamawiającemu wykaz osób, o których 
mowa w ust. 1 zanonimizowany w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie  
z rozporządzeniem 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 (imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji) 
wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Każdorazowa zmiana osób,  
o których mowa powyżej wymaga korekty wykazu osób wykonujących zamówienie.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy 
w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności są osobami wskazanymi przez Wykonawcę  
w wykazie o którym mowa w ust. 3. Wykonawca musi zobowiązać te osoby do podania imienia i nazwiska 
podczas kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających 
identyfikację osób wykonujących prace na budowie Zamawiający wezwie Kierownika Robót do wydania 
zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia. 

§ 6 

1. Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody 
wywołane swoim działaniem i zaniechaniem przy wykonywaniu zadań objętych niniejszą umową  
w stosunku do osób trzecich i Zamawiającego. 

2. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia Zamawiający może odmówić 
odbioru, wyznaczając zarazem Wykonawcy termin ich usunięcia. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  
O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego. 

4. Wykonawca ma obowiązek oznakowania wykonywanych przez siebie robót. 
 

§ 7 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawiania lub przeniesienia, w szczególności cesji, przekazu, sprzedaży 
jakichkolwiek wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub jej części, jak również korzyści wynikających          
z Umowy lub udziału w niej, na osoby trzecie, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Czynności określone w ust. 1 powyżej, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem 
Zamawiającego bezskuteczne. 

§ 8 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych,  
w formie kar umownych, które naliczy Zamawiający w następujących wypadkach: 
1) za opóźnienie w terminie wykonania I-go oczyszczania nawierzchni poza termin, o którym mowa w § 2,  

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za I-sze oczyszczanie nawierzchni za każdy dzień opóźnienia 
jego wykonania, 

2) za opóźnienie w terminie wykonania I-go oczyszczania pasa drogowego poza termin, o którym mowa  
w § 2, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za I-sze oczyszczanie pasa drogowego za każdy dzień 
opóźnienia jego wykonania, 

3) za opóźnienie w terminie wykonania II-go oczyszczania nawierzchni poza termin, o którym mowa w § 2,  
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za II-gie oczyszczanie nawierzchni za każdy dzień opóźnienia 
jego wykonania, 
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4) za opóźnienie w terminie wykonania II-go oczyszczania pasa drogowego poza termin, o którym mowa  
w § 2, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za II-gie oczyszczanie pasa drogowego za każdy dzień 
opóźnienia jego wykonania, 

5) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia 
brutto za dane oczyszczanie, za każdy dzień opóźnienia od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 
na usunięcie wad, 

6) w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron umowy z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem 
odszkodowania 15 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1,  

7) za stwierdzenie niedopełnienia wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane w § 5 ust. 1 
umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę pieniężną w wysokości 200,00 zł brutto za osobę. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy tytułem odszkodowania 15 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3. Kara nie zostanie naliczona w przypadku odstąpienia na podstawie 
ust. 4. 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy 
pokrycia pozostałej części szkód, na zasadach ogólnych. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie miesiąca po powzięciu wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego 
z żądaniem zapłacenia kar. 

§ 9 

1. Przedstawicielem Zamawiającego będzie przedstawiciel Rejonu Dróg Wojewódzkich w Koninie 
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: p………………………….. 
3. Przedstawiciele stron wymieni w ust. 1 i 2 są osobami reprezentującymi strony na terenie prac, uprawnionymi 

do sporządzania protokołów odbioru zleconych zadań. 

 

§ 10 

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

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

3. W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, strony będą dążyć do polubownego ich 
rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, mogą skierować sprawę do sądu powszechnego 
właściwego dla Zamawiającego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający, a jeden egzemplarz Wykonawca. 
 
 
 
    
                    Zamawiający:                                                                       Wykonawca: 
 


