Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023
Załącznik nr 7 do SWZ

UMOWA NR ....... …………
z dnia …………….
na wykonanie usług dla zadania:
„Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ciągów pieszych przy drogach
powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie na terenie Powiatu
Cieszyńskiego w sezonie zimowym 2022/2023 z podziałem na zadania”.

Zawarta w dniu …………………….. w Cieszynie pomiędzy Powiatem Cieszyńskim z siedzibą 43-400 Cieszyn
NIP 548-26-04-548, reprezentowanym przez Wiesława Sosina Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
Publicznych w Cieszynie 43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29, działającego na podstawie Uchwały nr
1069/ZP/VI/22 Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 kwietnia 2022r., zwanym dalej „
Zamawiającym,
a,
Przedsiębiorstwem ............................................................................................................
reprezentowanym przez: ........................................ (zgodnie z KRS/wpisem do działalności gospodarczej)
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
Przedmiot umowy
1.

2.

3.

a)
b)

c)
d)
3.

§1.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, o sygnaturze PZDP.272.7.2022
Zgodnie z dokonanym wyborem oferty na kompleksowe zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz
ciągów pieszych przy drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
w Cieszynie wraz z dostawą materiałów uszorstniających w sezonie zimowym 2022/2023, z
podziałem na zadania:
• Zadanie 1 – Gmina Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Strumień, Zebrzydowice,
• Zadanie 2 – Gmina Istebna,
• Zadanie 3 – Gmina i Miasto Skoczów,
• Zadanie 4 – Gmina Brenna.
Oferta oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia jest integralną częścią umowy.
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie jako Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje
i zobowiązuje się do wykonania następujących czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg
powiatowych i ciągów pieszych na terenie Powiatu Cieszyńskiego (wg wykazu stanowiącego zał. Nr 1
do umowy):
usuwania śliskości zimowej przez posypywanie materiałami uszorstniającymi i rozmrażającymi (solą,
mieszankami soli i piasku, piaskiem) na jezdni, chodnikach i obiektach towarzyszących;
odśnieżania jezdni, chodników, obiektów mostowych, obiektów towarzyszących, przystanków
komunikacji zbiorowej, zatok postojowych, zgodnie ze Standardami Zimowego Utrzymania Dróg
stanowiącymi załącznik do Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,
oczyszczania z zalegającego śniegu kratek ściekowych oraz nawierzchni jezdni w rejonie tych kratek,
celem zapewnienia właściwego odwodnienia nawierzchni,
dostawy materiałów uszorstniających (piasku).
Prowadzenie prac w zakresie zimowego utrzymania dróg przez Wykonawcę będzie się odbywało przy
dołożeniu przez Wykonawcę wszelkich możliwych starań mających na celu maksymalne zapobieżenie
uciążliwości dla mieszkańców (zwłaszcza w zakresie hałasu, zasypywania śniegiem przyległych do
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dróg chodników i innych), zgodnie z umową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (zwanymi
dalej „SST”) stanowiącymi załącznik nr 2 do umowy.
Termin realizacji umowy
§ 2.
1. Termin realizacji niniejszej umowy ustala się na okres trwania sezonu zimowego tj. od daty zawarcia
umowy do dnia 30.04.2023 r. (7 miesięcy).
2. Precyzyjny termin rozpoczęcia i zakończenia usług związanych z Zimowym Utrzymaniem Dróg
(zwanych dalej „ ZUD”) w sezonie zimowym 2022/2023, uzależniony będzie od bieżących warunków
atmosferycznych i będzie przedmiotem uzgodnienia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami
Zamawiającego i Wykonawcy.
Wymagania sprzętowe
§ 3.
1. Do wykonania zleconych w § 1 usług Wykonawca skieruje środki transportowe z zainstalowanym
osprzętem i inny sprzęt oraz osoby do realizacji zadań objętych umową zgodnie z wymaganiami
określonymi w SST.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo montażu nadajników systemu GPS wraz z czujnikami
posypywania, płużenia itp. (zwanych dalej „nadajnikiem”), monitorujących pracę sprzętu,
wykorzystywanego do prowadzenia zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych.
3. Po zawarciu umowy i po ustaleniu ilości nadajników GPS montowanych na pojazdach służących do
zimowego utrzymania dróg, Wykonawca przedstawi wykaz pojazdów używanych do zimowego
utrzymania dróg, na którym będą zamontowane nadajniki GPS, na wzorze druku przedstawionym przez
Zamawiającego. Zmiana sprzętu do montażu nadajnika w trakcie realizacji usługi wskazana przez
Wykonawcę w „Wykazie narzędzi i urządzeń”, jest możliwa w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Zamawiający zastrzega, iż w pierwszej kolejności do zimowego utrzymania dróg, mają być
wykorzystywane jednostki sprzętowe, na których zostały zamontowane nadajniki GPS.
5. Wskazania nadajników na zamontowanych sprzętach będą stanowiły podstawę do kontroli czasu
pracy sprzętu Wykonawcy i dokonywania bieżących rozliczeń.
6. W przypadku zamontowania nadajników GPS wraz z czujnikami posypywania, płużenia, itp.:
a) dokonywania rozliczeń przy wykorzystaniu nadajników monitorujących pracę sprzętu
– wskazania nadajników będą stanowiły podstawę do kontroli czasu pracy sprzętu Wykonawcy:
− wskazania nadajników GPS będą zaokrąglane do 0,5 godz. (np. 1 godz. 14 min – zaokrąglone będzie
do 1 godz.; 1 godz. 17 min – zaokrąglone będzie do 1,5 godz.);
− postoje występujące do 30 min w czasie jazdy (np. na skrzyżowaniach – światłach, postoje
technologiczne – czyszczenie zasobników piaskarek, itp.) będą wliczone w godzinę efektywnego czasu
pracy;
b) Wykonawca zobowiązuje się do użytkowania nadajników GPS oraz czujników posypywania w sposób
zapewniający dbałość o stan techniczny urządzeń, w szczególności zapewniając ochronę przez
uszkodzeniami mechanicznymi urządzeń. W przypadku uszkodzenia zainstalowanego nadajnika
z winy Wykonawcy lub nieprawidłowej obsługi nadajnika, Wykonawca pokryje koszty naprawy lub
wymiany nadajnika (w tym koszty montażu i demontażu).
c) W przypadku awarii nadajnika Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić
Zamawiającego, natomiast w przypadku awarii pojazdu, bądź też zmiany jednostek sprzętowych
(po akceptacji Zamawiającego), na którym zainstalowano nadajnik, Wykonawca ponosi koszty
demontażu i montażu nadajnika na kolejnym pojeździe.
d) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania aktywnego nadajnika zainstalowanego w pojeździe.
e) Wykonawca zobowiązuje się do nie ingerowania w jakikolwiek sposób w strukturę i ustawienia
nadajnika w pojeździe. W przypadku naruszenia plomb w nadajniku, Zamawiający traci udzieloną
gwarancję przez firmę obsługującą nadajniki, wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy w wysokości poniesionej szkody.
f) Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania napięcia zasilania akumulatora w pojazdach w zakresie
przewidzianym dla instalacji danego pojazdu. Jednocześnie Wykonawca akceptuje fakt, że
zamontowane nadajniki pobierają energię z akumulatora pojazdu, a długotrwały pobór energii
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z akumulatora może spowodować jego rozładowanie.
Obowiązki Zamawiającego
§ 4.
Zobowiązania Zamawiającego:
1. Odpłatne udostępnienie w punkcie Zespołu Utrzymania Dróg (dotyczy siedziby Służby Drogowej
w Cieszynie przy ul. Kościelnej) – placu manewrowo – magazynowego (na potrzeby Zadania nr 1).
2. Zaopatrywanie w niezbędne ilości materiałów rozmrażających (sól).
3. Określenie zakresu usług, ich lokalizacji i czasu trwania.
4. Decydowanie o uruchomieniu bądź zaniechaniu wykonania usługi.
5. Potwierdzanie na bieżąco ilości wykonanych usług wykazanych w dziennych raportach pracy sprzętu.

Obowiązki Wykonawcy
§ 5.
1. Zobowiązania Wykonawcy :
a) Zapewnienie nieodpłatnie (bez dodatkowej opłaty) składowisk materiałów w ilości odpowiedniej do
prowadzenia akcji, zgodnie z warunkami określonymi w SST.
b) Podstawienia do pracy sprawnego sprzętu wraz z obsługą, nie później niż 2 godziny od chwili
zaistnienia potrzeby wykonania prac Zimowego Utrzymania Dróg i świadczenie usług w systemie
ciągłym, do momentu odwołania sprzętu (zaniechania pracy) przez upoważnionego przedstawiciela
PZDP,
c) nieodpłatnego udostępnienia swojego sprzętu na czas montażu i demontażu nadajników GPS oraz do
przeprowadzenia niezbędnej konserwacji nadajników w terminie 7 dni od wezwania. Montaż (przed
rozpoczęciem sezonu zimowego) i demontaż (po zakończeniu sezonu zimowego) nadajników GPS
wykonany będzie na koszt Zamawiającego.
d) Natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o wszelkich sprawach dotyczących utrudnienia
w wykonywaniu usług,
e) Prowadzenie szczegółowej dokumentacji w Dziennikach Meldunków AZ (Akcji Zima) zawierającej
dane w zakresie:
− opisu aktualnego stanu dróg i warunków pogodowych
− rejestru zatrudnienia sprzętu i środków transportu oraz ilość zużytych materiałów uszorstniających
i rozmrażających przy wykonaniu umowy w dobie objętej meldunkiem,
f) Sporządzanie i przekazywanie do upoważnionego przedstawiciela PZDP codziennych meldunków
pogodowych i o zatrudnieniu sprzętu, zużyciu materiałów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli gotowości sprzętu przed rozpoczęciem Akcji
Zima oraz do bieżących kontroli w czasie realizacji usługi z powiadomieniem Wykonawcy
o planowanym terminie przeprowadzenia kontroli przed rozpoczęciem Akcji Zima i pisemnym
zawiadomieniu z 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli rzeczywistego zużycia soli, mieszanki soli z piaskiem oraz
piasku podczas pracy czynnej sprzętu. Bezpodstawne lub nieoszczędne stosowanie materiałów
będzie traktowane przez zamawiającego jak niewłaściwie wykonana usługa. Zamawiający może
odmówić zapłaty za niewłaściwie wykonaną usługę i potrącić koszty materiału, który został
wykorzystany w nieprawidłowy sposób z kwoty faktury za wykonane usługi lub z zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
4. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy.
5. Wykonawca ustanawia swojego pełnomocnika w osobie ……………..., który będzie kierował
i nadzorował prowadzenie ZUD. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania
Zamawiającego o zmianie pełnomocnika.
6. Przedstawicielem pełniącym obowiązki koordynatora AZ z ramienia Zamawiającego będzie Pan
Ryszard Krzywoń.
7. Strony zastrzegają obowiązek niezwłocznego informowania o każdorazowej zmianie osób
wymienionych w ust. 5 i 6. Zmiana osób wymienionych w ust. 8 i 9 nie powoduje zmiany treści
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umowy.
8. Za udostępnienie składowiska materiałów (zgodnie z opisem w SST) na bazie Służby Drogowej
w Cieszynie przy ul. Kościelnej 16 (dotyczy Zadania nr 1), Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia
opłaty w wysokości 3.800,00 zł brutto za jeden sezon zimowy.
9. Należność wymienioną w ust. 11 należy uregulować na wskazane konto Zamawiającego, na
podstawie wystawionej przez Zamawiającego noty księgowej w terminie 21 dni od daty wystawienia.

Obowiązki wykonawcy w zakresie pracowników
§ 6.
1. Wykonawca obowiązany jest zapewnić udział w wykonywaniu prac osób o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie do zakresu prac objętych danym Zleceniem.
2. Wykonawca obowiązany jest przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniać
(dotychczasowi lub nowi pracownicy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wszystkich pracowników, którzy w trakcie realizacji
niniejszego zamówienia będą wykonywali: czynności polegające na nadzorowaniu i bezpośrednim
wykonywaniu zadań na drogach
3. W celu weryfikacji realizacji zobowiązania określonego w § 6 ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany na
wezwanie Zamawiającego, przedłożyć Zamawiającemu do 3 dni roboczych następujące dokumenty
potwierdzające, że osoby te są zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę:
a) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu Kodeksu pracy, zawierające w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków
pracownika;
lub
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób
wykonujących czynności wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony, przy czym kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez, adresów,
nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
lub
c) oświadczenia zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu u Wykonawcy lub Podwykonawcy na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, zawierające w szczególności imię i
nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i
zakres obowiązków pracownika.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia na każdym etapie realizacji umowy kontroli
spełnienia obowiązku wynikającego z ust. 3) w terminie każdorazowo określonym w wezwaniu.
5. Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do wykonywania poszczególnych prac osoby, które zgodnie
z obowiązującymi przepisami posiadają kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyły odpowiednie
szkolenia i ukończyły je z wynikiem pozytywnym, posiadają wymagane zaświadczenia kwalifikacyjne
itp.). W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego wykonywania prac przez
osoby, które nie powinny być dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku
odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, albo z innych powodów nie
powinny znajdować się na terenie inwestycji przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do
wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawcę lub żądania zaprzestania wykonywania tych prac
przez taką osobę. Powyższe nie narusza uprawnień Zamawiającego, o których mowa w §10 Umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Personel Wykonawcy oraz podwykonawców
o zagrożeniach dla zdrowia i życia istniejących na terenie, na którym prace będą wykonywane,
w szczególności o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki ochrony indywidualnej oraz
przekazać informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania, jak również o działaniach
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ochronnych i zapobiegawczych, jakie mogą zostać podjęte w celu wyeliminowania lub ograniczenia
tych zagrożeń.
7. Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia koordynatora zgodnie z przepisami prawa pracy (art. 208
§1 pkt 2 Kodeksu pracy). W przypadku braku koordynatora przedstawiciel Zamawiającego jest
uprawniony do wstrzymania prac. Wstrzymanie prac w tym przypadku nie uchybia
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu niedotrzymania terminu realizacji Zlecenia.
8. Zasady powyższe stosuje się odpowiednio do podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do
zawarcia w umowie z podwykonawcą obowiązków podwykonawcy analogicznych do obowiązków
Wykonawcy określonych w niniejszym paragrafie.
Wynagrodzenie
§ 7.
1. Za wykonane usługi określonej w § 1 Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie według cen
jednostkowych przedstawionych w ofercie przetargowej w ilościach potwierdzonych przez
upoważnionego przedstawiciela PZDP .
2. Ceny jednostkowe zawierające podatek od towarów i usług (8% - usługa, 23% - dostawa),
z podziałem na zadania:
1) zadanie 1:
a) 1 h akcji czynnej zimowego utrzymania ciągów drogowych o łącznej długości 167,5 km (990 h):
……………. zł brutto/godz.
b) 1 h akcji czynnej zimowego utrzymania chodników o łącznej długości 15 km (270 h):
……………. zł brutto/godz.
c) 1 t materiału uszorstniającego (piasek – 400 t):
……………. zł brutto/t
2) zadanie 2:
a) 1 h akcji czynnej zimowego utrzymania ciągów drogowych o łącznej długości 6,1 km (144 h):
……………. zł brutto/godz.
b) 1 h akcji czynnej zimowego utrzymania chodników o łącznej długości 6,4 km (135 h):
……………. zł brutto/godz.
c) 1 t materiału uszorstniającego (piasek – 40 t):
……………. zł brutto/t
3) zadanie 3:
a) 1 h akcji czynnej zimowego utrzymania ciągów drogowych o łącznej długości 35,8 km (216 h):
……………. zł brutto/godz.
b) 1 h akcji czynnej zimowego utrzymania chodników o łącznej długości 0,9 km (18 h):
……………. zł brutto/godz.
c) 1 t materiału uszorstniającego (piasek – 30 t):
……………. zł brutto/t
4) zadanie 4:
a) 1 h akcji czynnej zimowego utrzymania ciągów drogowych o łącznej długości 28,2 km (144 h):
……………. zł brutto/godz.
b) 1 h akcji czynnej zimowego utrzymania chodników o łącznej długości 11,6 km (135 h):
……………. zł brutto/godz.
c) 1 t materiału uszorstniającego (piasek – 40 t):
……………. zł brutto/t
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3. Szacowana
wartość
usługi
wynosi
………………………..
zł
brutto
słownie:
……………………………………………………….. złotych 0/00, przy założeniu ilości godzin prowadzenia akcji
zimowej i ton wykorzystanego piasku w sezonie zimowym 2022/2023, zgodnie z pkt 2
Ceny jednostkowe pracy sprzętu oraz dostawy materiału uszorstniającego muszą obejmować
wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Planowana wartość wynagrodzenia może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu), jeżeli
zaistnieje taka potrzeba, tj. w przypadku występowania warunków pogodowych, które uzasadniają
wprowadzenie zmian wynagrodzenia z uwagi na zwiększenie przewidywanej ilości usług, bądź
w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia środków na realizację zadania w budżecie jednostki oraz
w innych uzasadnionych okolicznościach.
5. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty za usługi dotyczące Akcji Zima prowadzone na
odcinkach dróg powiatowych jedynie za czasokres ich faktycznego utrzymywania z tytułu
funkcjonowania jako drogi powiatowe (zarządzane przez PZDP).
6. Wykonawca wyraża zgodę na wprowadzenie zmian planowanej wartości przedmiotu umowy, bez
żadnych roszczeń z tego tytułu.
7. Dopuszcza się wykonanie usług zamiennych. W przypadku konieczności ich wykonywania rozliczanie
usług zamiennych odbywać się będzie na podstawie kosztorysu usług zamiennych zaakceptowanego
przez Zamawiającego. W celu określenia zasadności oraz zakresu niezbędnych do wykonania usług
zamiennych Wykonawca sporządza Protokół Usług Zamiennych wraz z kosztorysem i uzasadnieniem.
Usługi zamienne dopuszcza się w przypadku kiedy konieczne jest podjęcie działań związanych
z prowadzeniem zimowego utrzymania dróg, które nie znajdują odzwierciedlenia w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia, a ich wykonanie jest niezbędne do utrzymania standardów zimowego
utrzymania dróg i nie jest możliwe ich rozliczenie z zastosowaniem analogi i umownych stawek
cenowych. W drodze negocjacji ustalona zostanie stawka za jednostkę rozliczeniową dla takich usług.
Warunki płatności
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
1)

§ 8.
Należności będą płatne na podstawie faktur wystawionych z zachowaniem warunków określonych
w SST.
Zamawiający dopuszcza fakturowanie nie częściej niż co dwa tygodnie.
Faktury wraz z protokołami odbioru sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez upoważnionego
przedstawiciela PZDP należy dostarczyć do Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie przy
ul. Bobreckiej 29.
Wykonawca wystawi fakturę na nabywcę: Powiat Cieszyński, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
NIP: 548-26-04-548, odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29,
43-400 Cieszyn.
Okres rozliczeniowy ulega automatycznie wydłużeniu w wypadku braku zatwierdzenia protokołu
odbioru przez upoważnionego przedstawiciela PZDP, proporcjonalnie do czasu usunięcia
nieprawidłowości i zatwierdzenia protokołu odbioru.
Należności za wykonane usługi płatne będą po 30 dniach od wpływu faktury na dziennik podawczy
PZDP w Cieszynie, wystawionej na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru usługi.
Ostatnia faktura w roku rozliczeniowym 2022 winna zostać wystawiona i dostarczona do PZDP
najpóźniej do 16 grudnia 2022 r. Zmiana tego terminu wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
Koniec okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym objętym ostatnią w danym
roku budżetowym fakturą ustala się na następny rok budżetowy.
Podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzony przez Zamawiającego zakres usług w okresie
rozliczeniowym. Potwierdzenia wykonanego zakresu usług dokonuje upoważniony przedstawiciel
PZDP.
Podstawę do wystawienia faktury stanowi:
w przypadku faktur częściowych wykonania zakresu usługi: finansowy protokół odbioru usługi,
sporządzony przez Wykonawcę - potwierdzony przez strony.
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2) w przypadku wykonania całego zamówienia (faktury końcowej – odrębnie dla każdego zadania):
końcowy protokół odbioru usługi, sporządzony przez Zamawiającego - potwierdzony przez strony.
Finansowy protokół odbioru usługi powinien zostać wystawiony na podstawie prowadzonego przez
Wykonawcę Dziennika Meldunków Akcji Zima prowadzonej w formie uzgodnionej z upoważnionym
przedstawicielem PZDP.

Odpowiedzialność Wykonawcy
1.
2.
3.

4.

5.
6.

§ 9.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za udokumentowane szkody powstałe w związku
z wykonywaniem przez niego obowiązków umownych.
W postępowaniu ustalającym stopień winy i wysokość szkody w przypadkach określonych w ust. 1
obowiązkowo uczestniczyć będą przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych z powodu niewykonania lub
nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających
w związku z wykonywaną umową.
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umów ubezpieczeniowych od odpowiedzialności cywilnej za
szkody powstałe w związku z realizacją umowy, powstałe na mieniu Zamawiającego i osób trzecich
oraz osobach po stronie Zamawiającego i osobach trzecich, również te szkody, które powstały
w następstwie nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy, Zamawiającego
i osób trzecich.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności będących przedmiotem umowy z należytą
starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec Zamawiającego oraz osób trzecich
z tytułu ewentualnych szkód powstających przy wykonywaniu czynności objętych niniejszą umową.

Rozwiązanie umowy i kary umowne
§ 10.
1. Zamawiającemu przysługuje wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu bez ponoszenia
konsekwencji finansowych w przypadku gdy Wykonawca nie podejmuje obowiązków objętych
umową w czasie zgodnym ze złożoną ofertą i deklarowanymi terminami podjęcia czynności
związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w sezonie
2022/2023.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na drodze sądowej poniesionych strat związanych
z zaniechaniem swoich obowiązków przez Wykonawcę.
3. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary
umowne:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:
a) rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, niezależnie od roszczeń opisanych w ust. 2, w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto,
b) zwłoki w podstawieniu sprzętu do wykonania umowy w wysokości podwójnej stawki pracy (zł brutto)
danego sprzętu za każdą godzinę zwłoki,
c) za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z §5 ust. 1 pkt c) umowy –
w wysokości 2.500 zł,
d) w przypadku nie złożenia dokumentów określonych w § 6 ust. 3 w wysokości 2.500 zł, za każdy
przypadek uchybienia się temu obowiązkowi.
4. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający
zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonane usługi, które zostały wykonane
do dnia odstąpienia i zostały odebrane.
5. Naliczone ewentualnie kary umowne potrącone zostaną z wystawionej przez Wykonawcę faktury,
na podstawie noty obciążeniowej.
6. W przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od kar
Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
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umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego nie przekroczy 20%
wartości umowy.
Zmiana umowy
§ 11.
1. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez
obie strony.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian niniejszej umowy, w niżej wymienionych
przypadkach:
I. Zmiany ogólne:
A Możliwa jest:
a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy,
b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,
c) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej.
B Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek
handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa.
II. Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy:
A Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie usługi ze
względu na:
a) przedłużenie procedury przetargowej,
b) zmiany stanu prawnego,
c) działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej,
III. Zmiany rzutujące na Wynagrodzenie:
A Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:
a) z obniżeniem kosztów wykonania usługi a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,
b) z rezygnacją z części usługi,
c) z rozliczeniem wynikającym z iloczynu faktycznie wykonanych usług i ich wartości ofertowych,
d) wprowadzenia usług zamiennych.
3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1) Sposób inicjowania zmian:
a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.
2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać
w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności,
itp.
3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w § 11 ust. 3 pkt 1) a i b może dojść do podpisania przez
strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.

4.

§ 12.
W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać
drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu
21 dni od chwili ich zgłoszenia.
W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory
mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy lub po jej zakończeniu podlegają
rozstrzygnięciu Sądu Właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Wszelkie oświadczenia Stron umowy składane w wykonaniu postanowień niniejszej umowy
wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym lub doręczane osobiście na
następujące adresy:
− ze strony Zamawiającego na adres Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie,
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.
− ze strony Wykonawcy – dane jak w komparycji umowy.
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5. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu korespondencji
bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod adresem wskazanym zgodnie z wyżej
wymienionymi danymi.
6. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, w tym jego dane osobowe,
stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie
do informacji publicznej, która może zostać udostępniona przez Zamawiającego w trybie ustawy o
dostępie do informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na podstawie wniosków
o udostępnienie informacji publicznej.

Ochrona danych osobowych
§ 13.
1. Strony zgodnie oświadczają, iż w zakresie ochrony danych osobowych działają zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy, a także dane innych osób
fizycznych udostępnione mu przez Wykonawcę w sposób i na zasadach określonych w „Klauzuli
Informacyjnej-umowy”
dostępnej
na
stronie
internetowej
pod
adresem:
http://www.pzdp.cieszyn.pl/?ochrona-danych-osobowych,78
3. Strony przekazują sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (osób zatrudnionych na
umowę o pracę, umowę zlecenie i podwykonawców) w zakresie niezbędnym do sprawnego
wykonania przedmiotowej umowy.
4. Strony zobowiązują się do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych
osobowych przez drugą stronę umowy.
5. Strony oświadczają, iż dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie osoby pisemnie
upoważnione, które przeszły szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
6. Strony zobowiązują się do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania danych
osobowych w innym celu i w innym zakresie, niż zostało to określone w Umowie.
§ 14.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy: Prawo
zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz ustawy o ochronie przyrody.
2.Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach z czego 2 egz. dla Zleceniodawcy oraz 1
egz. dla Wykonawcy.

Wykaz załączników:
1. Wykaz dróg objętych ZUD. – zał. nr 1
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) ze Standardami zimowego utrzymania dróg – zał. nr 2
3. Wykaz dróg w utrzymaniu PZDP ze wskazaniem standardów utrzymaniowych na poszczególnych
odcinkach dróg – zał. nr 3

ZAMAWIAJĄCY:
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KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO
załącznik nr 1 do Umowy
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
Publicznych, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,
2) inspektorem ochrony danych osobowych jest – iod@powiat.cieszyn.pl , tel. 33 4777 226, pisemnie
na adres siedziby Administratora: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29,
43-400 Cieszyn,
3) Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres.
min 6 lat od rzeczowego zakończenia realizacji projektu. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana
dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych /Skorzystanie
z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników/;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO /Prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego/;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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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.

………………………
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