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Załącznik D do SIWZ
UMOWA IZP.272.16.2018.KK (wzór umowy)
zawarta w dniu ...................... w Prabutach pomiędzy: Miastem i Gminą Prabuty, z siedzibą przy ul.
Kwidzyńskiej 2, 82-550 Prabuty (NIP: 581-14-90-029; REGON 000529315), reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty – Marka Szulca
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
....................... z siedzibą w ................... przy ul. ...................., NIP: ...........................,Regon:
.............................. reprezentowaną przez:
1.

..........................................,

zwanym dalej „Wykonawcą”,
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
ze zm.), o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje świadczenie usługi zimowego utrzymanie dróg na
terenie gminy Prabuty w sezonie 2018/2019 na obszarze:
1)

Rejon I Północno - Wschodnia części gminy - Zadanie nr 1*

2)

Rejon II Północno - Zachodnia części gminy - Zadanie nr 2*

3)

Rejon III Południowej części gminy - Zadanie nr 3*

4)

Rejon IV Wschodniej części gminy - Zadanie nr 4*

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Technicznej, stanowiącej
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
* niepotrzebne skreślić

2. Wykaz dróg objętych przedmiotem umowy dla poszczególnych zadań przedstawiono w Załączniku
nr 2 do niniejszej umowy.
§2
Zakres usługi obejmuje:
1. Mechaniczne odśnieżanie patrolowo – interwencyjne dróg utwardzonych i gruntowych (wg wykazu)
przy użyciu opłużnych pojazdów samochodowych, równiarek, spycharek, ciągników o mocy nie
mniejszej niż 90 KM z napędem 4 x 4 oraz innych maszyn i nośników przystosowanych do ww. prac
na całej szerokości dróg (nie mniejszej niż 4,5 m),
2. Zwalczanie – zapobieganie powstawaniu i likwidacji śliskości (w/g wykazu) na całej szerokości dróg
przy użyciu mieszanki kruszyw naturalnych (piasku) z chlorkiem sodu (solą) o składzie wagowym
70% kruszywa + 30% soli w ilości 1 tona/km przy użyciu rozsypywarek lub rozsypywaczy
rolniczych,
3. Usuwanie zatorów śnieżnych na drogach przy użyci sprzętu ciężkiego tj. ładowarka o pojemności
łyżki nie mniejszej niż 2 m³.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) Dysponowania odpowiednim zapasem materiałów do zapobiegania i zwalczania śliskości
zimowej (jednorodnej mieszaniny piasku z solą o składzie wagowym 70% kruszywa + 30%
soli) oraz przestrzegania, aby składniki mieszaniny odpowiadały warunkom określonym w
normach.
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2) Wykonania oznakowania ostrzegawczego pojazdów wykorzystywanych
zamówienia, zgodnego z przepisami Kodeksu Drogowego.

do

realizacji

3) Całodobowej gotowości do wykonywania przedmiotu umowy.
4) Każdorazowego rozpoczynania zadysponowanego przez Zamawiającego zlecenie wykonania
usługi w czasie …………………. (do 1 lub do 1,5 lub 2 godzin/y w zależności od
zaoferowanego na formularzu cenowym czasu reakcji) od telefonicznego ich zlecenia
przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. Przez rozpoczęcie zadysponowanego
zlecenia rozumie się faktyczne rozpoczęcie usługi, odśnieżania/likwidacji śliskości lub zatorów
śnieżnych, na drodze, a nie wyjazd pojazdu w celu udania się na drogę.
5) Prowadzenia obserwacji stanów pogody oraz dziennika zawierającego rejestrację temperatury
powietrza i opadów w ciągu doby, mierzonych w odstępach sześciogodzinnych oraz dziennika
pracy sprzętu na podstawie zapisów w kartach drogowych, bądź w innych dokumentach
zaakceptowanych przez Zamawiającego.
6) Wykonać wpis do rejestrów akcji zima przygotowanych przez Zamawiającego znajdujących się
u Sołtysów. Zamawiający w ciągu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Wykonawcy wykaz
Sołtysów zainteresowanych prowadzeniem ww. rejestrów.
7) Każdorazowo po zakończeniu zleconej usługi, najpóźniej do godz. 13.00 dnia następnego,
przesłać drogą elektroniczną wykaz liczby przejechanych kilometrów (e-mail:
gospodarz@prabuty.pl).
8) Na żądanie Zamawiającego, po każdorazowym zakończeniu usługi, przedłożyć dokumenty
rozliczeniowe (karty pracy sprzętu, ilość zużytej mieszanki).
2. Za wszelkie szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca.
§4
1. Składowane materiały powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych
oraz przed negatywnym wpływem na środowisko naturalne.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do badania użytej do likwidacji śliskości mieszanki pod
względem jej zgodności z umową i obowiązującymi normami, jak i sposobu jej magazynowania.
3. Za jakość materiałów stosowanych do likwidacji śliskości całkowitą odpowiedzialność ponosi
Wykonawca.
§5
1. Termin realizacji zamówienia obejmuje sezon zimowy 2018/2019 nie dłużej niż do
15.04.2019 r.
2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych
realizacja usług może być przedłużona w stosunku do terminu określonego powyżej, zaś w
przypadku braku opadów śniegu i mrozu termin może ulec skróceniu.
§6
1. Zmiany umowy dopuszczone będą w granicach wyznaczonych przepisami art. 144 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach wskazanych poniżej, wyłącznie za zgodą stron,
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności:
1) W zakresie zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności jego przedłużenia
o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłuższy
jednak niż o okres trwania następujących okoliczności:
a)

z powodu wystąpienia siły wyższej w szczególności trwających opadów śniegu lub
powstawania śliskości,

b)

z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe
do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

2) W zakresie zmiany wykazu dróg objętych zamówieniem:
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a)

w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji usługi na danej drodze lub jej
odcinku, spowodowanej sytuacją, której nie można było przewidzieć na etapie planowania
zakresu rzeczowego, w szczególności koniecznością zmiany dojazdu do nieruchomości.

b)

w przypadku rozszerzenia zakresu rzeczowego o dodatkową drogę lub jej odcinek,
spowodowanego sytuacją której nie można było przewidzieć na etapie planowania zakresu
rzeczowego, w szczególności przejęcia drogi lub jej odcinka bądź koniecznością wykonania
dodatkowego dojazdu do nieruchomości.

3) W zakresie zmiany cen jednostkowych, o których mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy:
a) w przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, na usługi objęte niniejszą
umową.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
§7
1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do usług objętych umową jest: p. Sylwia Lesik –
pracownik Urzędu Miasta i Gminy Prabuty, tel. ………… lub inna osoba wyznaczona przez
Zamawiającego.
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: …………………………...., tel. …………………………………………………
§8
1. Strony ustalają, że za wykonanie usługi Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie
cen jednostkowych brutto, o których mowa w ust. 2 oraz rodzaju i ilości wykonanych i odebranych
zleceń, na podstawie przedłożonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego dokumentów
rozliczeniowych (potwierdzeniu ich zgodności z udzielonymi dyspozycjami jak również sprawdzeniu
ich zakresu rzeczowego).
2. Ceny jednostkowe ustala się zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą integralną część umowy, tj.:
1) Mechaniczne odśnieżanie dróg utwardzonych i gruntowych: .........................zł/km,
2) Zwalczanie – zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości: .....................zł/km,
3) Usuwanie zatorów śnieżnych na drogach przy użyciu sprzętu ciężkiego: ....zł/godz.
§9
1.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia
Zamawiającemu umowy ubezpieczenia o wartości minimum 50 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, związanej w przedmiotem
zamówienia.

2.

Umowa ubezpieczenia winna być zawarta na minimum okres obowiązywania niniejszej umowy. W
przypadku krótszego okresu zawarcia umowy ubezpieczeniowej, Wykonawca załączy
zobowiązanie do kontynuacji umowy ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania niniejszej
umowy.
§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów:
1) za opóźnienie w rozpoczęciu akcji w kwocie 100,00 zł za każde 30 min. opóźnienia od godziny,
w której miała być rozpoczęta,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze usługi wysokości 100,00 zł za
każdą godzinę, liczoną od godziny wyznaczonej na ich usunięcie,
3) za stosowanie materiałów do likwidacji śliskości niezgodnych ze SIWZ w wysokości 1.000,00 zł
za każde stwierdzone naruszenie norm plus koszty badania materiałów,
4) za nie przedstawienie wykazu liczby przejechanych kilometrów w wysokości 100,00 zł za
każdy dzień zwłoki,
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5) w przypadku nie zatrudnienia do wykonywania czynności, o których mowa w § 12 ust. 1, osób
na podstawie umowy o pracę lub nie przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których
mowa w § 12 3 i 7 w wysokości 1 000,00 zł. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w
którym Wykonawca nie wypełni zobowiązań, o których mowa w zdaniu poprzednim,
6) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20 %
wartości ofertowej.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar, o których mowa w ust. 1 z należności z
wystawionych faktur za przedmiot umowy.
3. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania akcji ZUD Wykonawca traci prawo do
wynagrodzenia za wykonane roboty oraz zobowiązany jest do usunięcia usterek w terminie
wyznaczonym przez zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody lub kosztów poniesionych w związku
z jej usunięciem.
§ 11
1. Strony ustalają, że rozliczanie usług będących przedmiotem umowy rozliczne będą w okresach
miesięcznych na podstawie złożonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego dokumentów
rozliczeniowych.
2. Wynagrodzenie płatne będzie Wykonawcy w formie przelewu w ciągu 21 dni od daty złożenia
faktury w siedzibie Zamawiającego.
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 581-14-90-029.
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP.........................
§ 12
1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby osoby (kierowcy, operatorzy),
którzy w trakcie realizacji zamówienia wykonywać będą czynności polegające na obsłudze sprzętu
do odśnieżania, likwidacji śliskości oraz usuwania zatorów śnieżnych były zatrudnione na podstawie
umowy o pracę, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej przez
nią działalności gospodarczej, byli zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do
zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust.
1.
3. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób, które faktycznie
będą wykonywały zamówienie wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy
o pracę.
4. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy
(Wykonawca przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienia do wiadomości
Zamawiającego).
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy w celu zweryfikowania, czy osoby – kierowcy wykonujące czynności przy realizacji
zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w ust. 3.
Osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas
kontroli przeprowadzanej przez Zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających
identyfikację osób wykonujących zamówienie Zamawiający wzywa Wykonawcę do wydania zakazu
wykonywania przez te osoby zamówienia do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz
wzywa Wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły
imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiającego.
6. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego
przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w wykazie, o którym mowa
w ust. 3 – jeżeli Zamawiający o to wystąpi.
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§ 13
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd rzeczowo i miejscowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:
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