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UMOWA Nr ZP/…./2019 

/PROJEKT/ 

 

sporządzona w dniu _____ ____________ 2019 roku pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, z siedzibą 

w Przemyślu, Rynek 1, posiadającą NIP: 795-231-95-92 oraz REGON: 650900341, reprezentowaną 

przez Wojciecha Bakuna – Prezydenta Miasta Przemyśla, zwaną w dalszym tekście umowy 

Zamawiającym 

a 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

reprezentowaną przez: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

zwanym w dalszym tekście umowy „Wykonawcą”. 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego, przeprowadzonego w celu wyboru Wykonawcy dla zadania pod nazwą „Usuwanie 

pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym w przypadkach określonych w trybie 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 

z późn. zm.) z obszaru Gminy Miejskiej Przemyśl.” – Zadanie częściowe Nr I: świadczenie 

całodobowych usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów na parking strzeżony. 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zamówienie pod nazwą 

„Świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i holowania na parking strzeżony pojazdów 

zabezpieczonych w trybie Ustawy z dnia Prawo o ruchu drogowym”. 

2. Przedmiotem niniejszej umowy są usługi wykonywane na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w trybie 

określonym w ustawie Prawo o ruchu drogowym polegające na usuwaniu pojazdu na wyznaczony 

parking strzeżony z dróg położonych na terenie miasta Przemyśla. 

3. Usługi usuwania pojazdów na wyznaczony parking strzeżony z dróg położonych na terenie miasta 

Przemyśla obejmują: 

1) dojazd do miejsca zdarzenia z odpowiednim sprzętem transportowym przeznaczonym do 

usuwania i przemieszczania pojazdów, w tym do usuwania pojazdów z miejsc trudnych 

(chodniki i inne miejsca w pasie drogowym); 

2) sporządzenie dokumentacji fotograficznej pozwalającej na stwierdzenie ewentualnych 

uszkodzeń pojazdu przed holowaniem; 

3) załadunek i zabezpieczenie pojazdu, w tym ładunku jeśli znajduje się na pojeździe przed 

uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą w czasie transportu na parking; 

4) dojazd z pojazdem holowanym na parking; 

5) rozładunek i przekazanie pojazdu. 

4. Decyzję o usunięciu pojazdu z drogi i skierowaniu na wyznaczony parking strzeżony podejmują 

uprawnione organy, określone przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

5. Pojazd usunięty z drogi w trybie ustawy Prawo o ruchu drogowym, wyłączając pojazdy przewożące 

towary niebezpieczne, przechowywany (parkowany) będzie na parkingu strzeżonym, położonym 

w ________________________________________________, który jest parkingiem strzeżonym 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mienie (pojazd i wyposażenie oraz 

ładunek). 

7. Wykonawca oświadcza, że posiada aktualne zezwolenie/licencję na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego rzeczy, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.), która stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że holowanie pojazdów odbywało się będzie ____ pojazdami 

o parametrach ________________. 

§ 2 

1. Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z drogi wydaje w formie pisemnej 

funkcjonariusz uprawnionego podmiotu. 

2. Dyspozycja usunięcia może być wydana ustnie, w tym za pośrednictwem środków łączności. 
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§ 3 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku do 

31 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania kwoty określonej w §12 ust. 1. 

2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy z dniem 

1 stycznia 2020 roku. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

całodobowo tj. 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, w tym również w święta i dni 

ustawowo wolne od pracy. 

§ 4 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się z warunkami świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy; 

2) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie świadczenia usług stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, niezbędnym 

sprzętem i urządzeniami; 

3) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy w wykonywaniu czynności 

przewidzianych w niniejszej umowie, a w szczególności osoby bezpośrednio odpowiedzialne 

za wykonywanie oraz nadzorowanie usług posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia 

pozwalające na należyte wykonanie jej przedmiotu; 

4) dysponuje wskazanymi w złożonej ofercie, sprawnymi technicznie i posiadającymi ważny 

i opłacony dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia, pojazdami przystosowanymi 

do usuwania pojazdów. 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością 

oraz zgodnie z: 

1) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności z przepisami 

ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wydanych na jej podstawie przepisami wykonawczymi; 

2) postanowieniami SIWZ; 

3) zasadami sztuki i rzetelnej wiedzy technicznej oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami. 

§ 6 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu niniejszej umowy. 

§ 7 

1. Z chwilą rozpoczęcia wykonywania usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy, aż do chwili 

ich zakończenia na Wykonawcy spoczywa pełna odpowiedzialność za: 

1) powierzone mu mienie tj. pojazd w związku ze świadczeniem usług stanowiących przedmiot 

umowy; 

2) szkody wynikłe ze zniszczenia powierzonego mu mienia lub mienia osób trzecich 

spowodowane działaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy oraz powstałe w wyniku 

zaniechania działania, do którego Wykonawca był zobowiązany niniejszą umową; 

3) szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań 

umownych lub czynności zleconych przez podmiot uprawniony bezpośrednio na miejscu 

zdarzenia; 

4) następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy i osób trzecich 

w związku ze świadczeniem usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych w związku ze 

świadczeniem usług stanowiących przedmiot umowy oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane. 

3. W przypadku uszkodzenia lub utraty powierzonego Wykonawcy mienia w okresie jego 

odpowiedzialności, Zamawiający ma prawo dochodzić naprawienia szkód z polisy 

ubezpieczeniowej Wykonawcy, a gdy szkoda ta przewyższa wartość sumy ubezpieczeniowej może 

dochodzić naprawienia szkód na zasadach ogólnych. 

§ 8 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) podjęcia świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy z chwilą wydania 

dyspozycji usunięcia pojazdu; 

2) zapewnienia całodobowej łączności przy użyciu telefonów stacjonarnych lub komórkowych 

w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym momencie świadczenia usług; 

3) świadczenia usług stanowiących przedmiot umowy pojazdami sprawnymi technicznie, 

przystosowanymi do usuwania pojazdów, oznakowanymi napisami na drzwiach bocznych 

„POMOC DROGOWA”, nazwą Wykonawcy, jego adresem i numerem telefonu oraz 

wyposażonymi w tablice świetlne z napisem „POMOC DROGOWA” i światła ostrzegawcze 
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w kolorze żółtym tzw. „koguty”, zgodnie z §38 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.); 

4) przybycia na miejsce zdarzenia w celu wykonania usługi stanowiącej przedmiot niniejszej 

umowy w czasie nie dłuższym niż ________ minut od momentu otrzymania zlecenia od 

uprawnionego podmiotu; 

5) zabezpieczenia motorowerów, motocykli i samochodów osobowych uszkodzonych na skutek 

wypadku przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opadami), np. przykrycia ich 

plandeką z brezentu lub folii; 

6) zabezpieczenia wnętrz pojazdów ciężarowych, ciągników samochodowych, autobusów lub 

ciągników rolniczych z uszkodzonymi kabinami plandekami np. z brezentu, folii; 

7) wykonywania usług polegających na: 

a) przyjęciu i udokumentowania zlecenia, 

b) kierowaniu pojazdem holowniczym, 

c) sporządzeniu dokumentacji fotograficznej pozwalającej stwierdzić ewentualne 

uszkodzenia pojazdu przed holowaniem, 

d) dokonywaniu załadunku i rozładunku pojazdu holowanego/przewożonego, 

e) zabezpieczeniu motorowerów, motocykli i samochodów osobowych uszkodzonych na 

skutek wypadku przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, 

f) zabezpieczeniu ładunku przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą w czasie 

holowania do czasu przekazania pojazdu na parking 

- przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę. 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) nie ujawniać osobom trzecim informacji pozyskanych w wyniku świadczenia usług 

stanowiących przedmiot umowy i traktować wszelkie informacje uzyskane w wyniku realizacji 

umowy jako poufne; 

2) posiadać przez cały okres trwania umowy, aktualną i ważną licencję na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego rzeczy wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.). 

3) w przypadku wygaśnięcia w trakcie trwania umowy licencji na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego rzeczy, do powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 

na 7 dni przed wygaśnięciem licencji; 

4) w okresie trwania umowy na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie przedłożyć do 

wglądu oryginały dokumentów potwierdzających: 

a) aktualność i ważność licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy 

wydanej na podstawie przepisów ustawy o transporcie drogowym’ 

b) prawo dysponowania, stan techniczny oraz aktualność ubezpieczenia OC pojazdów 

służących do świadczenia usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy, 

§ 10 

1. Zamawiający w trakcie całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia zastrzega sobie prawo do: 

1) kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania przez Wykonawcę usług stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy; 

2) kontroli w każdym czasie Wykonawcy, w celu weryfikacji danych zawartych w ofercie, 

dotyczących wymagań techniczno-organizacyjnych; 

3) wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnośnie 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w §8 pkt 7 czynności. Zamawiający uprawniony jest 

w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia w/w 

wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia. 

2. W trakcie realizacji umowy, na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, nie krótszym niż trzy dni robocze, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody 

potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obowiązku, o którym mowa 

w §8 pkt 7. 
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3. W związku z realizacją zapisów, o których mowa w ust. 2, Zamawiający uprawniony jest do żądania: 

1) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

o których mowa w §8 pkt 7, których dotyczy nw. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. 

o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 1781), w szczególności bez 

adresów zamieszkania pracowników, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię 

i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres czynności powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu 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 zakresu czynności oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2019r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Naruszenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zobowiązań dotyczących zatrudniania 

Pracowników na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu czynności, o których mowa w §8 

pkt 7 lub nie przedstawienie na żądanie Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń, o których 

mowa w ust. 3, potwierdzających zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę przy 

wykonywaniu czynności, o których mowa w §8 pkt 7 uprawnia Zamawiającego do naliczania 

Wykonawcy kary umownej za nienależyte wykonanie niniejszej umowy. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

6. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji czynności, o których mowa w §1 ust. 

3 niniejszej umowy w czasie do ______ minut od chwili przyjęcia dyspozycji, z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, Zlecający może zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi celem przewozu 

pojazdu na parking strzeżony na koszt Wykonawcy. 

7. W przypadku zlecenia wykonania usługi innemu podmiotowi w okolicznościach, o których mowa 

powyżej, Zamawiający zachowuje prawo do kar umownych, roszczeń i naprawienia szkody 

powstałej w wyniku zwłoki. 

§ 11 

1. W celu zapewnienia koordynacji prac wynikających z realizacji niniejszej Umowy Strony ustanawiają 

Koordynatorów umowy w osobach: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) _______________________________________e-mail: ______________________, 

b) _______________________________________e-mail: ______________________; 

2) ze strony Wykonawcy: 

a) _______________________________________e-mail: ______________________, 

b) _______________________________________e-mail: ______________________. 

2. Zmiana danych osób lub danych wskazanych w ust. 1, wymaga każdorazowego, pisemnego 

zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 

sporządzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilą złożenia drugiej Stronie umowy 

oświadczenia o zmianie. 

3. Wykonawca oświadcza, iż udzieli osobie/osobom wskazanej/wskazanym w ust. 1 pkt 2 wszelkich 

niezbędnych pełnomocnictw do działania w imieniu Wykonawcy w związku z realizacją postanowień 

niniejszej umowy. 

4. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się o zmianach 

dotyczących określonych w umowie nazw, adresów, danych kontaktowych bez konieczności 

sporządzania aneksu do niniejszej umowy. 

5. Korespondencję doręczoną na adresy do korespondencji wskazane w ust. 6, każda ze Stron uznaje 

za prawidłowo doręczoną w przypadku nie powiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu. 
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Każda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie negatywne skutki wynikłe z 

powodu nie wskazania drugiej Stronie aktualnego adresu. 

6. Strony ustalają, że ich aktualne adresy do korespondencji oraz dane kontaktowe są następujące: 

1) Zamawiający: Gmina Miejska Przemyśl, ul. Rynek 1, 37 – 700 Przemyśl; 

2) Wykonawca: _______________________________________________. 

7. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie zawiadomienia, zapytania informacje lub dane związane, 

lub wynikające z realizacji przedmiotu Umowy będą przekazywane drugiej Stronie umowy w formie 

pisemnej lub elektronicznej. 

8. Korespondencja pisemna Stron kierowana będzie na adres wskazany w ust. 6, zaś korespondencja 

elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w ust. 1. 

§ 12 

1. Za realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wynoszące: 

1) _______________ zł. brutto (słownie: _____________________ zł. brutto); 

2) _______________ zł. netto (słownie: ______________________ zł. netto); 

3) Podatek VAT 23% w wysokości: _________________ zł. 

2. Ceny jednostkowe za świadczenie przez Wykonawcę usług będących przedmiotem umowy 

przedstawia poniższa tabela: 

Ceny za świadczenie całodobowych usług w zakresie usuwania i holowania pojazdów na parking 

strzeżony w trybie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo  

o ruchu drogowym 

L.p. Określenie pojazdu do usunięcia 
Cena netto za 

usunięcie pojazdu 

Cena brutto za 

usunięcie pojazdu 

1. Rower, motorower   

2. Motocykl   

3. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.    

4. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t.   

5. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t.   

6. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t.    

3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, zgodnie z bieżącymi potrzebami 

Zamawiającego, w związku z czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu 

zamówienia w stosunku do ilości usług podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

w przypadku, gdyby ilości te nie znalazły pokrycia w bieżących potrzebach Zamawiającego. 

4. Zmniejszenie określonych przez Zamawiającego ilości przewidywanych usług nie może być 

podstawą do dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy, w razie mniejszej liczby zleceń.  

5. Wykonawca odstąpi od usunięcia pojazdu, jeżeli w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego 

usunięcia. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca ma prawo do zwrotu kosztów w wysokości 20% 

wynagrodzenia jakie przysługiwałoby mu z tytułu usunięcia tego pojazdu. 

§ 13 

1. Rozliczenie finansowe z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy następować będzie na 

podstawie faktur VAT/rachunków wraz z kopią dyspozycji realizacji usługi stanowiącej przedmiot 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT/rachunki osobno dla każdego pojazdu w terminie 7 dni 

licząc od dnia wydania pojazdu, podając na fakturze niżej wymienione dane: 

1) pojazdu (rodzaj pojazdu oraz numer rejestracyjny pojazdu lub VIN); 

2) datę usunięcia pojazdu oraz numer dyspozycji usunięcia; 

3) nazwę usługi oraz jednostki miary; 

4) cenę jednostkową oraz kwotę do zapłaty. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. 

4. Należność płatna będzie Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na 

wystawionej fakturze VAT/rachunku. 

5. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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6. Zapłata należności wynikających z wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT płatna będzie 

w sposób następujący: 

1) wartość netto wynikającą z faktury VAT płatna będzie na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę w wystawionej fakturze VAT; 

2) podatek VAT wynikający z faktury VAT płatny będzie na rachunek VAT. 

7. Środki na realizację zobowiązań finansowych zostały ujęte w budżecie Miasta Przemyśla 

w Dziale 754 Rozdziale 75495 § 4300. 

§ 14 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zapłaci zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach: 

1) za zwłokę w przystąpieniu przez Wykonawcę do realizacji czynności holowania w wysokości 

100,00 zł za każde rozpoczęte 30 minut następujące po czasie jaki został zadeklarowany 

w ofercie i wynoszący _____ minut od chwili zgłoszenia; 

2) za nie wykonanie zleconego holowania w wysokości 500,00 zł. za każdy przypadek; 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

w wysokości 5.000,00 zł.; 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

w wysokości 5 000,00 zł.; 

5) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników świadczących pracę na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy w zakresie czynności wskazanych przez 

Zamawiającego w §8 pkt 7, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy 

dzień, w którym pracę wykonywał pracownik nie zatrudniony na podstawie umowy o pracę; 

6) nie złożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w §8 pkt 7 czynności i Zamawiający naliczy 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień zwłoki w złożeniu 

Zamawiającemu przedmiotowych dokumentów liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego 

przez Zamawiającego. 

7) za nie posiadanie aktualnego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień, 

w którym Wykonawca takiego ubezpieczenia nie posiada; 

8) za nie przedstawienie dokumentu, o którym mowa w §9 ust. 2 w terminie o którym mowa w tym 

przepisie w wysokości 500,00 zł. za każdy dzień zwłoki; 

9) za nie przedstawienie Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

z podwykonawcą, o którym mowa w §15 ust. 2, w wysokości 500,00 zł. za każdy przypadek. 

2. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z należności przysługującej Wykonawcy. 

3. Zapłata kar umownych, nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania 

uzupełniającego, w tym także na drodze sądowej, w przypadku, gdy wartość poniesionej szkody 

przewyższy wysokość kary umownej. 

§ 15 

1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

3. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom 

w przypadku, gdy Wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom. 

4. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom uznane będzie również brak przedłożenia na każdorazowe wezwanie 

Zamawiającego oświadczeń podwykonawców o dokonanej zapłacie wynagrodzenia lub brak 

przedłożenia dowodów zapłaty. 

5. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom zostanie 

potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

6. W przypadku powierzenia podwykonawcy do wykonania przedmiotu umowy lub części niniejszej 

umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za jego działania lub zaniechania 

jak za własne działania lub zaniechania. 

7. Umowa z podwykonawcą nie może zawierać terminów zapłaty przekraczających terminy 

z niniejszej umowy, jak też jakichkolwiek postanowień bardziej restrykcyjnych lub wykraczających 

ponad postanowienia niniejszej umowy. 
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§ 16 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

przez okres 7 dni kalendarzowych lub przerwał ich wykonywanie i nie wznowił mimo wezwań 

Zamawiającego przez okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych; 

2) zostanie cofnięta lub wygaśnie Wykonawcy licencja na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego rzeczy; 

3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający dalsze wykonywanie 

umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

powzięcia informacji o przyczynach uzasadniających odstąpienie. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z okolicznościami 

określonymi w ust. 1, Wykonawcy przysługuje jedynie wynagrodzenie należne mu z tytułu 

wykonanej już części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a także 

powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 17 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji wierzytelności wynikającej 

z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności. 

2. Cesja wierzytelności nie może dotyczyć wynagrodzenia Podwykonawcy. 

§ 18 

W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa zamówień publicznych oraz Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 19 

1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierować konkretne roszczenie 

na piśmie. 

2. Każda ze stron ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą 

stronę roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, 

o którym mowa w ust. 2, każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową. 

4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 20 

Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz 

otrzymuje Wykonawca, a pozostałe trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający. 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

Załączniki do umowy: 

1) ____________________; 

2) ____________________; 

3) ____________________; 

4) ____________________; 


