
Załącznik	nr	6				

Wzór	umowy		

Umowa	nr	………..	

Zawarta	w	dniu	…………………….					roku	w	Lipnicy	Wielkiej	pomiędzy	:	

Gminą	Lipnica	Wielka	,	REGON	491892357,	NIP	735‐28‐41‐452	reprezentowaną	przez:		

……………………………………	

zwaną	dalej	„	Zamawiającym”	

a		

Firmą:	…………………………………………………………………………….	

W	rezultacie	dokonania	przez	Zamawiającego	w	dniu	……………..	roku	wyboru	oferty	Wykonawcy	

w	trybie	przetargu	nieograniczonego	przeprowadzonego	na	podstawie	przepisów	ustawy	z	dnia	

29	stycznia	2004	roku	Prawo	zamówień	publicznych	/Dz.	U.	z	2017	roku	poz.	1579	z	

późniejszymi	zmianami/	została	zawarta	umowa	następującej	treści:	

§	1	

1.	Zamawiający	powierza,		a	Wykonawca	przyjmuje	do	realizacji	zadanie:	„Zimowe	utrzymanie	

dróg	gminnych	na	terenie	gminy	Lipnica	Wielka	w	sezonie	2017/2018	oraz	2018/2019	na	

zasadach	zgodnych	ze	złożoną	ofertą.		

	§	2	

1.	Szczegółowe	zasady	wykonania	usługi,	ich	zakres	oraz	warunki	wykonania	i	odbioru	podane	

są	w	SIWZ.		

2.	Całość	prac	określonych	niniejszą	umową	Wykonawca	zrealizuje	przy	użyciu	sprzętu	

własnego	lub	udostępnionego	zgodnie	z	SIWZ	i	z	ofertą	Wykonawcy.	

§	3	

Umowę	zawiera	się	na	okres	do	dnia	30.04.2019	r.	

§	4	

1.	Wykonawca	ponosi	odpowiedzialność	za	niewykonanie	lub	nienależyte	wykonanie	niniejszej	

umowy	na	zasadach	określonych	w		SIWZ,	w	kodeksie	cywilnym	oraz	w	niniejszej	umowie.	

2.	 Wykonawca	 ponosi	 pełną	 odpowiedzialność	 cywilną	 za	 niewykonanie	 lub	 nienależyte	

wykonanie	 niniejszej	 umowy	 (odpowiedzialność	 kontraktowa)	 oraz	 za	 wszelkie	 szkody	 na	

osobach	i	rzeczach	(odpowiedzialność	deliktowa)	powstałe	w	związku	z	wykonywanymi	przez	

Wykonawcę	 czynnościami	 lub	 przy	 okazji	 ich	wykonywania,	 a	 będące	 następstwem	 działania	

Wykonawcy,	rażącego	niedbalstwa	lub	braku	należytej	staranności.	

3.	 Na	 Wykonawcy	 spoczywa	 obowiązek	 posiadania	 umowy	 ubezpieczenia	 odpowiedzialności	

cywilnej	w	zakresie	prowadzonej	działalności	związanej	z	przedmiotem	zamówienia	przez	cały	

okres	obowiązywania	umowy.	



4.	 Wykonawca	 zobowiązywany	 jest	 do	 przedłożenia	 opłaconej	 polisy	 lub	 innego	 dokumentu,	

potwierdzającego	 wypełnienie	 obowiązku	 ubezpieczenia	 od	 odpowiedzialności	 cywilnej,	 o	

którym	 mowa	 w	 ust	 3,	 w	 terminie	 7	 dni	 przed	 upływem	 terminu	 ważności	 dotychczasowej	

umowy	ubezpieczenia.	

5.	 Wykonawca	 ponosi	 odpowiedzialność	 cywilną	 od	 następstw	 nieszczęśliwych	 wypadków	
pracowników	oraz	osób	trzecich	powstałych	w	związku	z	realizacją	przedmiotu	zamówienia,	w	
tym	 także	 ruchem	 pojazdów.	 Wykonawca	 z	 chwilą	 przystąpienia	 do	 prac	 ponosi	
odpowiedzialność	za	bezpieczeństwo	na	drogach.	

6.		Za	działania	Podwykonawcy	Wykonawca	ponosi	odpowiedzialność	jak	za	działania	własne.	

7.	Wykonawca	ma	obowiązek	znać	 i	 stosować	w	czasie	prowadzenia	robót	wszystkie	przepisy	

dotyczące	ochrony	środowiska	naturalnego,	w	tym	również	o	odpadach	i	o	ochronie	przyrody,	a	

także	 dotyczące	 bezpieczeństwa	 ruchu.	 Wszelkie	 opłaty	 i	 kary	 za	 przekroczenie	 w	 trakcie	

realizacji	prac	norm	określonych	w	odpowiednich	przepisach	dotyczących	ochrony	środowiska	i	

bezpieczeństwa	ruchu	poniesie	Wykonawca.	

8.	Wykonawca	zobowiązany	jest	do	utrzymania	sprzętu	niezbędnego	do	wykonania	zamówienia	
w	pełnej	gotowości	do	pracy;	

9.	 Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 wykonywać	 usługę,	 będącą	 przedmiotem	 niniejszego	
zamówienia	 każdorazowo	 na	 wezwanie	 uprawnionej	 osoby	 z	 ramienia	 Zamawiającego	
Wykonawca	zobowiązuje	się,	że	świadczenie	usługi	rozpocznie	każdorazowo	nie	później,	niż	w	
ciągu	1		godziny	od	otrzymania	wezwania.		

10.	 Sprzęt	 musi	 być	 sprawny	 technicznie	 i	 dopuszczony	 do	 ruchu	 zgodnie	 z	 obowiązującymi	
przepisami;	

11.	Wykonawca	zobowiązany	jest	do	wyposażenia	każdego	pojazdu	w:	

‐	środki	łączności	‐	telefon	komórkowy,		

‐	lampy	ostrzegawcze,	

12.	 Wykonawca	 zobowiązuje	 się	 stosować	 do	 poleceń	 i	 wskazówek	 Zamawiającego	 w	 czasie	
realizacji	zamówienia.	

13.	W		przypadku	stwierdzenia	przez	Zamawiającego	nieprzystąpienia	lub	niewywiązania	się	z	
prawidłowej	 realizacji	 zamówienia,	 Zamawiający	 ma	 prawo	 zlecić	 odśnieżanie	 dróg	 innemu	
podmiotowi,	przy	czym	kosztami	tego	zlecenia	będzie	obciążony,	niezależnie	od	kary	umownej	
Wykonawca;	

14.	 Wykonawca	 jest	 zobowiązany	 do	 podstawienia	 sprzętu	 zastępczego,	 w	 sytuacji	 awarii	
sprzętu	 wyznaczonego	 do	 realizacji	 usługi,	 w	 czasie	 do1h/2h	 od	momentu	 zgłoszenia	 tego	
faktu	Zamawiającemu	(w	zależności	od	zobowiązania	wyrażonego	w	ofercie).	

15.		Zamawiający	zastrzega	sobie	prawo	do:	

a)	 przeprowadzenia	 niezapowiedzianych	 kontroli	 u	 Wykonawcy,	 w	 zakresie	 posiadanego	
sprzętu,	 jego	 sprawności,	 dostępności	 zgodnie	 z	 załączonym	 wykazem	 sprzętu.	 Wykonawca	
zobowiązany	 jest	 przedstawić	 sprzęt	 wymieniony	 w	 załączonym	 wykazie	 stanowiącym	
integralną	część	oferty	Wykonawcy	



§	5	

1.	 	Koordynatorem	w	zakresie	realizacji	obowiązków	Zamawiającego	wynikających	z	niniejszej	
umowy	będzie	Pan	………………………………..,	tel.	………………………………..	

2.	 Nad	 prawidłowym	 przebiegiem	 zimowego	 utrzymania	 dróg	 osobą	 odpowiedzialną	 ze	
stronyWykonawcy	będzie	…................................................	nr	tel.	….......................................................	

3.	 Strony	 zobowiązują	 się	 informować	 pisemnie	 o	 wszelkich	 zmianach	 dotyczących	 danych	
kontaktowych	 osób	 odpowiedzialnych	 za	 realizację	 obowiązków	 wynikających	 z	 niniejszej	
umowy.	

§	6	

1.	 Strony	 ustalają,	 że	 za	 wykonanie	 przedmiotu	 umowy	 Zamawiający	 zapłaci	 Wykonawcy	
wynagrodzenie	stanowiące	iloczyn	określonych	w	ust.	2	cen	jednostkowych	i	ilości	kilometrów	
faktycznie	wykonanych		na	nawierzchniach	dróg		gminnych	i	placach,	parkingach.	

2.	Strony	zgodnie	ustalają	następującą	cenę	jednostkową	:		

	za	1	km	zimowego	utrzymania	dróg	 i	placów	 	 i	parkingów	gminnych	 	kwotę	netto…………….	zł	
(słownie………….),	 podatek	 VAT	 w	 wysokości…..zł	 (słownie:……..),	 brutto	 kwotę	 ……..zł	
(słownie……………..).	

3.	Cena	jednostkowa	jest		ceną		ryczałtową		i	nie	może	ulec	zmianie.	

§	7	

1.	 Wykonanie	 zleconych	 czynności	 potwierdzać	 będą	 sołtysi	 poszczególnych	 wsi	 poprzez	
złożenie	 podpisu	 na	 kartach	 drogowych	 (zestawieniach	 ilości	 wykonanych	 kilometrów).	
Podstawą	 rozliczenia	 i	 wystawienia	 faktury	 za	 wykonane	 usługi	 będą	 zapisy	 kart	 drogowych	
potwierdzone	 podpisami	 sołtysów	 poszczególnych	 miejscowości,	 które	 winny	 określać	
szczegółowo	odcinek	drogi	z	podaniem	jej	nazwy	(numeru)	oraz	długości.	

2.	Brak	podpisu	sołtysa	na	karcie	drogowej	za	dany	wyjazd	spowoduje	brak	podstawy	naliczenia	
wynagrodzenia	za	kilometry	ujęte	w	karcie	drogowej.	

§	8	

1.	 Płatności	 za	 wykonane	 usługi	 dokonywane	 będą	 w	 rozliczeniu	 miesięcznym	 na	 podstawie	
prawidłowo	wystawionych	przez	Wykonawcę	faktur	wraz	ze	wskazanymi	w	ust.	2	załącznikami.	

2.	Wymaganymi	przez	Zamawiającego	załącznikami	do	faktury	są	wypełnione	i	podpisane	przez	
sołtysów	 miejscowości	 karty	 drogowe	 z	 danego	 miesiąca	 rozliczeniowego.	 Dodatkowo	 w	
przypadku	 świadczenia	 przedmiotu	 zamówienia	 przy	 pomocy	 podwykonawców	 Wykonawca	
przedkłada	 do	 faktur	 potwierdzenie	 przelewu/dokument	 kasowy	 potwierdzające	 całkowite	
zaspokojenie	finansowe	podwykonawców.	Brak	dokumentu	wstrzymuje	zapłatę	wynagrodzenia.		

3.	Płatność	dokonywana	będzie	w	 terminie	30	dni	od	daty	dostarczenia	przez	Wykonawcę	do	
siedziby	 Zamawiającego	 prawidłowo	 wystawionej	 faktury	 VAT,	 z	 zastrzeżeniem	 że	 za	 dzień	
zapłaty	uznaje	się	dzień	obciążenia	rachunku	Zamawiającego.	

4.	Płatność	następować	będzie	przelewem	na	wskazany	przez	Wykonawcę	rachunek	wskazany	
na	fakturze.		



§	9	

1.	 O	 zamiarze	 zawarcia	 przez	Wykonawcę	 umowy	 z	 podwykonawcą	Wykonawca	 poinformuje	
Zamawiającego	w	celu	uzyskania	jego	zgody.	

2.	Wykonawca	przedstawi	Zamawiającemu	projekt	umowy	z	podwykonawcą.	

3.	Wykonawca	wobec	Zamawiającego	ponosi	pełną	odpowiedzialność	za	usługi,	które	wykonuje	
przy	pomocy	podwykonawców.	

4.	 Wykonawca	 ponosi	 pełną	 odpowiedzialność	 za	 jakość,	 terminowość	 i	 należytą	 staranność	
wykonywanych	usług	przez	podwykonawców.	

5.	Wykonawca	wypłaci	wszelkie	należności	za	usługi	wykonane	przez	podwykonawcę.	

§10	

1.	Wykonawca	 lub	 podwykonawca	 zobowiązuje	 się,	 że	w	 czasie	 realizacji	 przedmiotu	 umowy	
będzie	 zatrudniał	 na	 podstawie	 umowy	 o	 pracę	 osoby	 wykonujące	 wskazane	 przez	
Zamawiającego	 czynności	 w	 zakresie	 realizacji	 zamówienia,	 jeżeli	 wykonanie	 tych	 czynności	
polega	na	wykonywaniu	pracy	w	sposób	określony	w	art.	22	§	1	ustawy	z	dnia	26	czerwca	1974	
r.	‐	Kodeks	pracy	(Dz.	U.	z	2016	r.,	poz.	1666	z	późn.	zm.).	Warunek	zostanie	spełniony	poprzez	
zatrudnienie	na	umowę	o	pracę	nowych	pracowników	lub	wyznaczenie	do	realizacji	przedmiotu	
umowy	zatrudnionych	już	u	Wykonawcy	pracowników.	

2.	Wykonawca	w	dniu	zawarcia	umowy	przekaże	Zamawiającemu	oświadczenie	potwierdzające	
zatrudnienie	na	umowę	o	pracę	osób,	 które	będą	wykonywać	wskazane	przez	Zamawiającego	
czynności	w	zakresie	realizacji	przedmiotu	umowy,	tj.:		

1)	czynności	w	zakresie	realizacji	przedmiotu	zamówienia:	operatorów	sprzętu	tj.	kierowców,		

Powyższy	wymóg	nie	dotyczy	przypadku,	gdy	Wykonawca	składający	ofertę	 jest	osobą	

fizyczną	prowadzącą	działalność	gospodarczą	i	zobowiąże	się	do	osobistego	świadczenia	

funkcji	 kierowcy	 oraz	 wspólników	 spółek	 osobowych,	 którzy	 zobowiążą	 się	 do	

osobistego	świadczenia	funkcji	kierowcy	na	rzecz	spółki.	

(obowiązek	ten	nie	dotyczy	sytuacji,	gdy	prace	te	będą	wykonywane	samodzielnie	osobiście	

przez	 osoby	 fizyczne	 prowadzące	 działalność	 gospodarczą	 w	 postaci	 tzw.	

samozatrudnienia,(	 np.	 właściciel	 będzie	 	 ‐	 kierowcą	 lub	 samozatrudnienia	 	 jako	

podwykonawcy).	

3.	 Zamawiający	 na	 każdym	 etapie	 realizacji	 przedmiotu	 umowy	 ma	 prawo	 żądania	
udowodnienia	przez	Wykonawcę	faktu	zatrudnienia	na	umowę	o	pracę.	

4.	Zamawiający	uprawniony	jest	w	szczególności	do:	

‐	 żądania	 oświadczeń	 i	 dokumentów	 w	 zakresie	 potwierdzenia	 spełniania	 ww.	 wymogów																							

i	dokonywania	ich	oceny,	

‐	 żądania	 wyjaśnień	 w	 przypadku	 wątpliwości	 w	 zakresie	 potwierdzenia	 spełniania																													

ww.	wymogów,	

‐	przeprowadzania	kontroli	na	miejscu	wykonywania	świadczenia.	



W	trakcie	realizacji	zamówienia,	Zamawiający	zastrzega	sobie	możliwość	wezwania	Wykonawcy	

do	przedstawienia	w	wyznaczonym	w	tym	wezwaniu	terminie,	dowodów	lub	oświadczeń	w	celu	

potwierdzenia	spełnienia	wymogu	zatrudnienia	na	podstawie	umowy	o	pracę	przez	Wykonawcę	

lub	Podwykonawcę	osób	wykonujących	wskazane		czynności	w	trakcie	realizacji	zamówienia,	a	

w	szczególności:	

‐	oświadczenie	Wykonawcy	lub	Podwykonawcy	o	zatrudnieniu	na	podstawie	umowy	o	pracę	

osób	 wykonujących	 czynności,	 których	 dotyczy	 wezwanie	 Zamawiającego.	 Oświadczenie	 to	

powinno	zawierać	w	szczególności:	dokładne	określenie	podmiotu	składającego	oświadczenie,	

datę	 złożenia	 oświadczenia,	 wskazanie,	 że	 objęte	 wezwaniem	 czynności	 wykonują	 osoby	

zatrudnione	na	podstawie	umowy	o	pracę	wraz	ze	wskazaniem	liczby	tych	osób,	imion	i	nazwisk	

tych	osób,	rodzaju	umowy	o	pracę	i	wymiaru	etatu	oraz	podpis	osoby	uprawnionej	do	złożenia	

oświadczenia	w	imieniu	wykonawcy	lub	podwykonawcy;	

•	 poświadczoną	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	 odpowiednio	 przez	 wykonawcę	 lub	

podwykonawcę	 kopię	 umowy/umów	 o	 pracę	 osób	 wykonujących	 w	 trakcie	 realizacji	

zamówienia	 czynności,	 których	 dotyczy	 ww.	 oświadczenie	 wykonawcy	 lub	 podwykonawcy	

(wraz	 z	 dokumentem	 regulującym	 zakres	 obowiązków,	 jeżeli	 został	 sporządzony).	 Kopia	

umowy/umów	 powinna	 zostać	 zanonimizowana	 w	 sposób	 zapewniający	 ochronę	 danych	

osobowych	pracowników,	 zgodnie	 z	 przepisami	 ustawy	 z	dnia	29	 sierpnia	1997	 r.	 o	 ochronie	

danych	osobowych	(tj.	w	szczególności		bez	adresów,	nr	PESEL	pracowników).	Imię	i	nazwisko	

pracownika	nie	podlega	anonimizacji.	Informacje	takie	jak:	data	zawarcia	umowy,	rodzaj	umowy	

o	pracę	i	wymiar	etatu	powinny	być	możliwe	do	zidentyfikowania;	

	5.	 Z	 tytułu	 niespełnienia	 przez	 Wykonawcę	 lub	 Podwykonawcę	 wymogu	 zatrudnienia	 na	

podstawie	 umowy	 o	 pracę	 osób	wykonujących	wskazane	 czynności,	 Zamawiający	 przewiduje	

sankcję	w	postaci	obowiązku	zapłaty	przez	wykonawcę	kary	umownej	w	wysokości	określonej	

w		§	12	ust.1	pkt	5,	

	6.	W	przypadku	niezłożenia	przez	Wykonawcę	w	wyznaczonym	przez	Zamawiającego	terminie	

wymaganych	 lub	 żądanych	 przez	 Zamawiającego	 oświadczeń	 lub	 dowodów,	 w	 celu	

potwierdzenia	 spełnienia	przez	Wykonawcę	wymogu	 zatrudnienia	 osób	na	podstawie	umowy																

o	pracę,	Wykonawca	będzie	zobowiązany	do	zapłacenia	kary	umownej	określonej	w	§	12	ust.	1	

pkt	7,	

7.	 	 W	 przypadku	 uzasadnionych	 wątpliwości	 co	 do	 przestrzegania	 prawa	 pracy	 przez	

Wykonawcę	 lub	 Podwykonawcę,	 Zamawiający	 może	 zwrócić	 się	 o	 przeprowadzenie	 kontroli	

przez	Państwową	Inspekcję	Pracy.	

8.	Powyższe	obowiązuje	również	w	przypadku	wykonania	części	zamówienia	przez	
podwykonawców.	

	

	



§	11	

1.	Wykonawca	jest	zobowiązany	do	niezwłocznego	zawiadomienia	Zamawiającego	o	
przeszkodach	spowodowanych	siłą	wyższą	uniemożliwiających	mu	wykonanie	przedmiotu	
zamówienia.	Brak	takiego	zawiadomienia	oraz	zaniechanie	wykonywania	czynności	
wynikających	z	niniejszej	umowy	daje	podstawę	Zamawiającemu	do	naliczenia	kar	umownych.	

2.	W	przypadku	stwierdzenia	nieprawidłowości	w	wykonaniu	umowy	potwierdzonych	
protokołem	kontroli	Zamawiający	niezwłocznie	powiadomi	o	tym	Wykonawcę	i	wezwie	do	
usunięcia	tych	nieprawidłowości	w	wyznaczonym	terminie.	Usunięcie	nieprawidłowości	winno	
być	potwierdzone	protokołem	sporządzonym	przez	Zamawiającego	przy	udziale	właściwego	
sołtysa.	

§	12	

1.	Wykonawca	zapłaci	Zamawiającemu	następujące	kary	umowne:	

1)	za	odstąpienie	od	umowy	z	przyczyn	leżących	po	stronie	Wykonawcy	–	kara	umowna	w	
wysokości	50.000,00	zł	(słownie:	pięćdziesiąt	tysięcy	złotych	00/100),	

2)	za	każdą	godzinę	opóźnienia	w	wykonaniu	przedmiotu	umowy	–	kara	umowna	w	wysokości	
200,00	zł	(słownie:	dwieście	złotych	00/100),	

3)	za	każdy	przypadek	niewykonania	lub	nienależytego	wykonania	przedmiotu	umowy	–	kara	
umowna	w	wysokości	2.000,00	z	ł	(słownie:	dwa	tysiące	złotych	00/100),	

4)	za	niepodstawienie	sprzętu	zastępczego,	w	sytuacji	awarii	sprzętu	wyznaczonego	do	
realizacji	usługi,	w	czasie	określonym	w	§	1	ust.	14		–	kara	w	wysokości	2.000,00	zł	(dwa	tysiące	
złotych	00/100)	za	każdy	przypadek	

5)	Z	tytułu	niespełnienia	przez	Wykonawcę	lub	Podwykonawcę	wymogu	zatrudnienia	na	
podstawie	umowy	o	pracę	osób	Zamawiający	odstąpi	od	umowy	i	naliczy	dodatkowo	karę	
umowną,	wskazaną	w	ust.	1	pkt	1	niniejszego	paragrafu.	

6)	w	przypadku	niedostarczenia	Zamawiającemu	oświadczenia	o	którym	mowa	w	§10	ust.2,	w	
wysokości	100,00	zł	za	każdy	dzień	opóźnienia,	licząc	od	następnego	dnia	po	upływie	terminu	
wyznaczonego	przez	Zamawiającego.	

7)	za	brak	przedłożenia	Zamawiającemu	w	trakcie	realizacji	zamówienia,	na	każde	jego	

wezwanie,	w	wyznaczonym	w	tym	wezwaniu	terminie,	wskazanych	dowodów	w	celu	

potwierdzenia	spełnienia	wymogu	zatrudnienia	przez	Wykonawcę	lub	Podwykonawcę	osób	na	

podstawie	umowy	o	pracę,	w	wysokości	100,00	zł,	za	każdy	rozpoczęty	dzień	opóźnienia	w	

przekazaniu	wskazanych	dowodów	o	których	mowa	w	§	10	ust.	4;	

2.	W	przypadku	braku	dyspozycyjności	Wykonawcy	do	przyjęcia	zlecenia	od	Zamawiającego,	

polegającej	na	bezskutecznej	próbie	trzykrotnego	połączenia	telefonicznego	z	Wykonawcą	w	

ciągu	30	minut,	Zamawiający	ma	prawo	do	naliczenia	kary	umownej	w	wysokości	100	zł	oraz	

zlecenia	przedmiotu	umowy	innemu	podmiotowi	zgodnie	z	§	4	ust.	13.	



3.	Kary	umowne	będą	potrącane	z	wynagrodzenia	należnego	Wykonawcy,	na	co	Wykonawca	
wyraża	zgodę.	

4.	Zapłata	kar	umownych	nie	wyłącza	prawa	Zamawiającego	do	odszkodowania	na	zasadach	

ogólnych	za	poniesioną	szkodę.	

§	13	

1.	Zamawiającemu	przysługuje	prawo	odstąpienia	od	umowy	ze	skutkiem	natychmiastowym	z	

przyczyn	leżących	po	stronie	Wykonawcy	w	szczególności,	gdy:	

a)	Wykonawca	realizuje	usługi	objęte	przedmiotem	niniejszej	umowy	w	sposób	niezgodny	z	
umową.	

2.	Odstąpienie	od	umowy	powinno	nastąpić	w	formie	pisemnego	oświadczenia.	

§14	

1.	Zamawiający	przewiduje	możliwość	zmiany	postanowień	zawartej	umowy	w	stosunku	do	
treści	oferty,	na	podstawie	której	dokonano	wyboru	Wykonawcy,	zgodnie	z	warunkami	
podanymi		poniżej:	

1)	zmiana	terminu	realizacji	przedmiotu	umowy	spowodowana	warunkami	atmosferycznymi,	w	

szczególności:	

a)	klęski	żywiołowej,	

b)	w	przypadku	nietypowych	warunków	pogodowych,	które	wymagają	zmiany	wyznaczonego	
okresu	zimowego	utrzymania,	

c)	w	przypadku	konieczności	wykonania	zamówień	dodatkowych,	o	ile	wykonanie	tych	
zamówień	spowoduje	konieczność	przedłużenia	terminu	realizacji	zamówienia	(umowy),	

2)	zmiany	będące	następstwem	okoliczności	leżących	po	stronie	Zamawiającego,	w	
szczególności	wstrzymanie	realizacji	umowy	przez	Zamawiającego	z	przyczyn	od	niego	
niezależnych	oraz	innych	przyczyn	zewnętrznych	niezależnych	od	Zamawiającego	oraz	
Wykonawcy.	

3)	zmiany	wysokości	wynagrodzenia	należnego	Wykonawcy	zgodnie	z	w	art.	142	ust.	5	ustawy	z	
dnia	29	stycznia	2004	r.	Prawo	zamówień	publicznych,	w	przypadku	zmiany:		

a)	stawki	podatku	od	towarów	i	usług;	

b)	wysokości	minimalnego	wynagrodzenia	za	pracę	albo	wysokości	minimalnej	stawki	
godzinowej,	ustalonych	na	podstawie	przepisów	ustawy	z	dnia	10	października	2002	r.	o	
minimalnym	wynagrodzeniu	za	pracę;	

c)	zasad	podlegania	ubezpieczeniom	społecznym	lub	ubezpieczeniu	zdrowotnemu	lub	
wysokości	stawki	składki	na	ubezpieczenia	społeczne	lub	zdrowotne.	

2.	Wszelkie	zmiany	postanowień	niniejszej	umowy	będą	odbywały	się	w	formie	aneksów,	
sporządzanych	na	piśmie,	pod	rygorem	nieważności.	



§	15	

1.	W	sprawach	nieuregulowanych	niniejszą	umową	stosuje	się	przepisy	kodeksu	cywilnego,	
prawa	

zamówień	publicznych	oraz	prawa	o	ruchu	drogowym.	

2.	Strony	dochowają	wszelkich	starań,	aby	spory	rozwiązać	w	sposób	polubowny.	

3.	Wszelkie	spory	mogące	zaistnieć	w	związku	z	realizacją	niniejszej	umowy	rozstrzygane	będą	

przez	sąd	powszechny	właściwy	ze	względu	na	siedzibę	Zamawiającego.	

§	16	

Niniejsza	Umowa	sporządzona	została	w	trzech	jednobrzmiących	egzemplarzach,	w	tym	jeden	
dla	Wykonawcy,	dwa	dla	Zamawiającego.	
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