UMOWA NR

/ 2017

Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych
przez ZDP w Kolbuszowej w sezonie zimowym 2017 – 2018

w dniu 2017-….-.. pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Kolbuszowej, zwanym dalej
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1. Dyrektora-Pana Eugeniusza Szczebiwilka
2. Przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – P. Halina Reguła
a Firmą
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. Pana
zawarta została umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi związane z zimowym
utrzymaniem dróg /skrót z.u.d./ powiatowych a mianowicie:
a/ odśnieżanie dróg na terenie gminy …………………. Zadanie nr …..
b)zwalczanie śliskości na wyznaczonych odcinkach dróg.
c/ zapewnienie we własnym zakresie stałej obsługi naprawczo-remontowej dla maszyn i
środków transportowych ( nośników pługów i piaskarek )
d/ przygotowanie we własnym zakresie mieszanki piaskowo-solnej 10%
e)załadunek materiałów uszorstniających na piaskarki.
Szczegółową lokalizację dróg do odśnieżania i odcinków do posypywania podają załączniki
do umowy stanowiący jej integralną część (Załącznik nr 1 – Wykaz dróg powiatowych).
2. Do świadczenia w/w usług Wykonawca stawia do dyspozycji następujące nośniki:
Samochód …………………………
3. Świadczone usługi określone w ust. 1 a i b wykonywane będą przez Wykonawcę na
podstawie telefonicznego wezwania przez Zamawiającego.
§2
Podstawą zawarcia umowy stanowi : rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego z dnia
………...2017 r.
§3
1. Usługi określone w § 1 niniejszej umowy będą świadczone w okresie od …….11.2017 do
31.03.2017 roku.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

a) W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Zamawiający może
zmienić zarówno datę rozpoczęcia jak i zakończenia świadczenia usług będących
przedmiotem niniejszej umowy.
b) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez
zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy)
c) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia, w przypadku gdy:
d) a)zmianie ulegną stawki podatku od towarów i usług –wynagrodzenie ulegnie
zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie takie samo, a wartość
podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie.

Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez:
-zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
-zmianę zakresu przedmiotu Umowy
-zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub
-zmianę terminu/terminów określonych w umowie,
-a zmiany dokonywane są w celu prawidłowej realizacji zadań objętych przedmiotem umowy i
osiągnięcia zamierzonych przez Zamawiającego rezultatów/celów;
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa w sytuacji gdy:
1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego
Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy)
2) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia, w przypadku gdy zmianie ulegną stawki podatku od
towarów i usług –wynagrodzenie ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie
takie samo, a wartość podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie.
3) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych
zmuszających do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg ponad termin określony w Rozdz. V
niniejszej SIWZ.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego
aneksu, pod rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli
obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu
konieczności zawierającego min. istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu
oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.
4. Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli
przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.
5. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy
odrębne wymagają formy szczególnej.

§4
1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi określone w § 1 przy użyciu własnego
sprzętu niezbędnego do zimowego utrzymania dróg, w szczególności :
- pług jednostronny średni
- piaskarka P-1
Wykaz sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 4 SIWZ.
§5
Wykonawca zobowiązuje się:
1. Świadczyć usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg wymienione w § 1 zgodnie z
planem operacyjnym Zamawiającego w systemie wielozmianowym we wszystkie dni
tygodnia, w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskie temperatury, zawieje,
zamiecie śnieżne itp.)
2. Podstawić do pracy wymieniony w § 1 pkt. 2 sprawny sprzęt zaopatrzony w materiały
pędne odpowiednie dla niskich temperatur nie później niż w ciągu …….. godzin (tj.
……… min.) od chwili zawiadomienia.
3. Stosować przerywany czas pracy.
4. W przypadku awarii dokonać podmiany uszkodzonego sprzętu na sprzęt sprawny
technicznie.
5. W przypadku zatrudniania osób - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014
r., poz. 1502 z późn. zm.) we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób
wykonujących czynności opisane w rozdziale 7 SIWZ
6. Każdorazowo na żądanie zamawiającego w terminie wskazanym przez niego nie
krótszym niż 7 dni, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia
Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, określonych w SIWZ. 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, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów określonych w ust. 6 §5 w terminie
wskazanym przez zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia pracowników świadczących czynności na podstawie umowy o pracę.
§6
Wykonawca czyni odpowiedzialnym za gotowość i terminowość wykonywania usług Pana
…………………. zam. ……………………………………
tel. służbowy …………………… tel. kom. ……………………………..
§7
1. Zakres usług stanowiący przedmiot umowy uzależniony będzie od częstotliwości
występowania warunków atmosferycznych wymagających użycia sprzętu do odśnieżania
i posypywania.
2. Zatrudnienie nastąpi na telefoniczne wezwanie, udokumentowane przez Zamawiającego
w dzienniku dyżurów.
3. Rozpoczęcie pracy (czas reakcji) od chwili powiadomienia nastąpi do …… godzin
(tj………minut).
4. Przez „czas reakcji” Zamawiający rozumie czas od momentu przyjęcia przez
Wykonawcę zgłoszenia telefonicznego od Zamawiającego do momentu rozpoczęcia
przez Wykonawcę usługi, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.
§8
1. Strony uzgadniają, że wymienione w § 1pkt. 1 usługi będą wyceniane przy zastosowaniu
następujących stawek podanych w ofercie złożonej na przetarg z dnia …….10.2017 r. tj.
….. zł. brutto, słownie; ………………………… za 1 km odśnieżonej drogi (cała
szerokość jezdni), ………………. zł. brutto, słownie: ……………………… za 1 km
posypywania miejsc niebezpiecznych,
……………….. zł. brutto, słownie:
…………………………… za 1 km odśnieżonej drogi (cała szerokość jezdni) z
posypywaniem miejsc niebezpiecznych.
2. Zaoferowana cena będzie obowiązywała przez sezony zimowe 2017/2018.
§9
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację usług będzie równe iloczynowi odpowiedniej
stawki za 1 km i ilości kilometrów danej usługi potwierdzonych przez Zamawiającego
na podstawie prowadzonego dziennika pracy sprzętu w karcie pracy Wykonawcy.
2. Zamawiający w prowadzonym dzienniku pracy sprzętu dokonuje wpisów
poszczególnych rodzajów wykonanej pracy.
§ 10
1. Rozliczenie za wykonane usługi będzie dokonywane na podstawie faktur wystawianych
w okresach miesięcznych. Płatność dokonywana będzie w terminie 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiającemu faktury przelewem na konto Wykonawcy
...............................................................................................................................................
..
2. W przypadku nie dotrzymania terminu płatności wymienionego w ust..1 Wykonawcy
przysługują ustawowe odsetki za zwłokę.
3. Podstawą wystawienia faktury o której mowa w ust. 1 winno stanowić wykazanie
potwierdzonego przez Zamawiającego zakresu robót.
4. Do faktury winne być dołączone potwierdzone przez Zamawiającego karty pracy.
5.

dot. podwykonawców
1.Załącznikiem do faktury będzie podpisane oświadczenie przez Wykonawcę i
Podwykonawców o braku zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec
Podwykonawców przy realizacji umowy wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie
zapłaty (uwierzytelniona kopia polecenia przelewu).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek, za wyjątkiem
kwoty odpowiadającej sumie zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawców w
odniesieniu, do których Wykonawca nie przedłożył dokumentów świadczących o
dokonaniu zapłaty. Zobowiązania te ureguluje Zamawiający przez przekazanie ich
bezpośrednio na rachunek Podwykonawców.
3. Kwoty wypłacone przez Zamawiającego bezpośrednio Podwykonawcom zostaną
potrącone z należności Wykonawcy.
Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
1. Wykonawca zobowiązuje się, że powyższe zasady zostaną odpowiednio
wprowadzone do jego umów z Podwykonawcami i umów Podwykonawców z
dalszymi Podwykonawcami.
2. Wykonawca zobowiązuje się dalej, że w jego umowach z Podwykonawcami i
umowach Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami udzielone zostanie
upoważnienie do odbioru wynagrodzenia wypłacanego bezpośrednio na ich rachunki
przez Zamawiającego, na zasadzie przekazu.
3. Zamawiający będzie realizował faktury, w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.
4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia lub jego części Strony przyjmują datę obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności
wynikających z tej umowy na osobę trzecią ani dokonywać potrąceń.
Wartość robót zlecana na rzecz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie może
być wyższa od wartości tego samego zakresu robót określonej w kontrakcie
podstawowym.

1.

2.
3.

§ 11
Powstanie szkody osób trzecich na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania
usług wymienionej w § 1 ust.1. pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca który
zobowiązany jest do pokrycia pełnej wysokości szkody.
§ 12
Zamawiający zastrzega stosowanie następujących kar umownych:
a/ obniżenie wynagrodzenia w przypadku opóźnienia w podstawieniu sprawnego środka
transportowego /nośnika/ lub maszyny,
po wykazanym w ofercie czasie w wysokości 40% wynagrodzenia za wykonaną usługę
w danym dniu,
W przypadku nie podstawienia środka transportowego /nośnika / lub sprzętu w żądanym
dniu z winy Wykonawcy, Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
Kary umowne będą potrącane z faktury.

§ 13
Strona z winy której została zerwana umowa bez wypowiedzenia płaci karę w wysokości
2 000.00 zł.

§ 14
1. Umowa może być wypowiedziana przez strony za 2 miesięcznym wypowiedzeniem z
zastrzeżeniem ust.2.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy z 1 miesięcznym okresem
wypowiedzenia w przypadku negatywnej oceny świadczonych usług wymienionych w §
1 niniejszej umowy, dokonanej przez Zamawiającego.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 16
Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo.
§ 17
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

