UMOWA ZP/

/2017

zawarta w dniu ……………… r. w Siechnicach pomiędzy
Gminą Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
Burmistrza Siechnic – Milana Ušáka,
a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą.

Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2018 r. poz. 1986) nr BZP.271.18.2019, zwanej dalej „Ustawą”.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: Zimowe utrzymanie dróg
gminnych w sezonie zimowym 2019/2020, 2020/2021 na terenie Gminy Siechnice.
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§2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zimowego utrzymania dróg i chodników w
miejscowościach i w wymiarze określonym w załączniku nr ……… do umowy oraz w standardzie
określonym w załączniku nr …………. do umowy. Sezon zimowy trwa od 15 października do 30
kwietnia 2019/2020 roku i 15 października do 30 kwietnia 2020/2021 roku.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany ilości dróg i chodników do odśnieżania w zależności od
bieżących potrzeb lub posiadanych środków finansowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości dróg kwalifikujących się do mechanicznego
odśnieżania.
Wykonawca powinien przystąpić do odśnieżania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym,
mailowym lub ustnym z Zamawiającym.
Wykonawca zobowiązany jest do dyspozycji sprzętowej i osobowej 24 godz./dobę, a czas reakcji na
każde wezwanie Zamawiającego (koordynatora) nie może być dłuższy niż 2 h od momentu
wezwania.
Koordynator prowadzi kontrolę odśnieżania, przeprowadzonego przez Wykonawcę, w której wpisuje
datę, godzinę i zakres zleconych prac.
Wykonawca zabezpieczy podwójną obsadę kierowców gwarantującą całodobową pracę ( na
wyraźne polecenie Zamawiającego), w razie zaistnienia całodobowej pracy ciągłej tj. przy
intensywnych opadach śniegu, zawiei.
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego (najpóźniej po zakończeniu pracy pojazdu)
poinformowania Zamawiającego o zaobserwowanych w czasie pracy zdarzeniach związanych
z likwidacją śliskości lub odśnieżaniem, istotnych dla bezpieczeństwa ruchu (wypadki drogowe,
utrudnienia w ruchu itp.).
Wykonawca zapewnia wszystkie materiały i urządzenia do wykonania przedmiotu umowy, zgodne z
wytycznymi Zamawiającego.
W przypadku awarii sprzętu Wykonawcy do odśnieżania, Wykonawca zobowiązany jest do
natychmiastowego powiadomienia o tym Zamawiającego z jednoczesnym zapewnieniem sprzętu do
wykonywania usługi na koszt własny i utrzymania dróg zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
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11. Koszty związane z naprawą sprzętu ponosi Wykonawca.
12. Wykonawca wyposaży sprzęt na własny koszt w lampy z sygnałami świetlnymi oraz znaki drogowe
(A-28 i C-10) umieszczone z tyłu piaskarki.
13. Wykonawca utrzyma sprzęt w czystości tak, aby był widoczny o zmierzchu i porze nocnej.
14. W ramach przedmiotu umowy i w cenie oferty, Wykonawca zobowiązany jest do posprzątania
chodników (bez dodatkowego wynagrodzenia).
15. Wykonawca zobowiązuje się przekazać przedstawicielowi Zamawiającego numery telefonów
wszystkich kierowców.
§3
TERMIN REALIZACJI
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2021 r.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zadania ze względu na czynniki,
których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
§4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Za wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej umowy strony ustalają szacunkowe
wynagrodzenie w podziale na: 2019/2020 rok, wynosi: ……………….. zł brutto (słownie:
………………………………..) oraz 2020/2021 rok, wynosi ……………….. zł brutto (słownie:
………………………………..), w tym :
1) Odśnieżanie dróg i chodników w sezonie 2019/2020:
a) Drogi:
I. Praca efektywna pojazdu wyposażonego w posypywarko solarkę i pług średni z dociskiem:
cena szacunkowa za 120 godz. pracy – ………. zł netto, tj. ………..zł brutto.
II. Praca efektywna pojazdu wyposażonego w piaskarkę i pług średni z dociskiem: cena
szacunkowa za 100 godz. pracy – ……….. zł netto, tj. …………..zł brutto.
b) Chodniki:
I. Odśnieżanie chodników (30 razy) – 35.763,00 m2: cena szacunkowa – ……….. zł netto, tj.
………… zł brutto.
II. Praca efektywna polegająca na zwalczaniu śliskości zimowej chodników i ciągów pieszorowerowych (30 razy) – 35.763,00 m2: cena szacunkowa – …………. zł netto, tj. …………
zł brutto.
c) Wywóz śniegu:
I. Praca efektywna ładowarki do usuwania i załadunku śniegu o pojemności łyżki min. 2 m3:
cena szacunkowa za 10 godz. pracy – ……….. zł netto, tj. …………. zł brutto.
II. Wywóz śniegu samochodem samowyładowczym o ładowności 10 Mg: cena szacunkowa
za 10 godz. pracy – ……….. zł netto, tj. …………. zł brutto.
2) Odśnieżanie dróg i chodników w sezonie 2020/2021:
a) Drogi:
I. Praca efektywna pojazdu wyposażonego w posypywarko solarkę i pług średni z dociskiem:
cena szacunkowa za 120 godz. pracy – ………. zł netto, tj. …………. zł brutto.
II. Praca efektywna pojazdu wyposażonego w piaskarkę i pług średni z dociskiem: cena
szacunkowa za 100 godz. pracy – ………. zł netto, tj. …………. zł brutto.
b) Chodniki:
I. Odśnieżanie chodników (30 razy) – 35.763,00 m2: cena szacunkowa – ………… zł netto, tj.
………….. zł brutto.
II. Praca efektywna polegająca na zwalczaniu śliskości zimowej chodników i ciągów pieszorowerowych (30 razy) – 35.763,00 m2: cena szacunkowa – ………… zł netto, tj. …………..
zł brutto.
c) Wywóz śniegu:
I. Praca efektywna ładowarki do usuwania i załadunku śniegu o pojemności łyżki min. 2 m3:
cena szacunkowa za 10 godz. pracy – ……….. zł netto, tj. ………….. brutto.
II. Wywóz śniegu samochodem samowyładowczym o ładowności 10 Mg: cena szacunkowa za
10 godz. pracy – ………… zł netto, tj. ………….. zł brutto.
2. Za faktycznie wykonane prace Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości określonej jako
suma cen jednostkowych, które przedstawił w Ofercie – załącznik nr ……. do umowy .
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 niniejszej umowy,
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obowiązują ceny podane w załączniku nr ……… do umowy.
Należność za wykonane usługi będzie regulowana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze, do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z
zakresem zrealizowanych oraz protokołem odbioru prac podpisanym przez Zamawiającego lub
osobę przez niego uprawnioną.
Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy co miesiąc, w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 i
będzie zależne od faktycznie wykonanych prac przez niego, zgodnie z załącznikiem nr …………..
do Umowy.

§5
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto w formie …………………..
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wnoszone każdorazowo przed
rozpoczęciem sezonu.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30
dni od daty zakończenia kolejnego sezonu zimowego oraz podpisaniu protokołu odbioru
końcowego (wykonania zamówienia) i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

§6
KARY UMOWNE
1. Zamawiającemu będzie naliczał kary umowne w następujących przypadkach:
a) za pierwszą godzinę opóźnienia w realizacji zgłoszonego odśnieżania – 50 zł brutto,
b) za drugą i każdą następną godzinę opóźnienia w realizacji zgłoszonego odśnieżania – 100 zł
brutto,
c) za nienależyte wykonanie usługi tj. powtarzające się niesolidne realizowanie przedmiotu
umowy, niezgodnie z przyjętymi wytycznymi w umowie i jej załącznikach, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę w wysokości 500.00 zł brutto – za każdy przypadek,
d) za używanie niewłaściwych materiałów oraz sprzętu do wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 500 zł brutto – za każdy przypadek,
e) za odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z jego
wynagrodzenia.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§7
NADZÓR NAD PRACAMI
Przedstawicielem Wykonawcy jest ……………., tel. ………………., e-mail: ……………...
Koordynatorem prac stanowiących przedmiot umowy ze strony Zamawiającego jest Pani ………...
Koordynator prac, o którym mowa w ust. 2 nie jest upoważniony przez Zamawiającego do zaciągania
zobowiązań finansowych w jego imieniu. Zmiana Koordynatora nie wymaga aneksu do umowy i
następuje poprzez pisemne powiadomienie Wykonawcy.
Strony zgodnie ustalają, iż obowiązującą formą kontaktu stron umowy są: forma elektroniczna,
telefoniczna, pisemna oraz faks, z zastrzeżeniem, iż najwyższą rangę przypisują formie
elektronicznej i pisemnej.
Wykonawca zobowiązuje się odpowiadać na wszelkie zapytania Zamawiającego w terminie
ustalonym przez obie strony, jednakże nie dłuższym niż 5 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia
zapytania.
Zamawiający przez swoich przedstawicieli będzie dokonywał przeglądu wykonywanych prac bez
obowiązku uczestniczenia przedstawiciela Wykonawcy w dowolnym terminie. W razie stwierdzenia
wad w wykonywaniu usług zostaną one wskazane w protokole.
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§8
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni w sytuacji gdy:
1) Wykonawca ogłosi upadłość firmy,
2) Wykonawca przerwał realizację usług i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez
okres kolejnych 2 dni, pomimo wezwania Zamawiającego nie rozpoczął usług i nie podjął ich,
3) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki nieterminowo lub w sposób nienależyty i mimo
zwrócenia na to uwagi i wezwania Zamawiającego nie wykazuje poprawy.
W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu akcji odśnieżania lub likwidacji śliskości powyżej 24 godzin
od chwili zgłoszenia lub wykonaniu usługi w sposób niewłaściwy (brak przejezdności drogi)
Zamawiający może rozwiązać niniejsza umowę ze skutkiem natychmiastowym, oraz naliczyć kary
umowne wyszczególnione w § 6 ust. 1.
Jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową
w sposób niewymieniony w ust. 1, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej
wykonywania i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy 14 dni. Po bezskutecznym
upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
W razie wykonania przez Zamawiającego umownego prawa odstąpienia z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Strony uzgadniają, że oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
– o ile Umowa dalej wyraźnie nie stanowi inaczej – ma skutek wyłącznie do nieodebranych części
Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za odebrane
części Przedmiotu Umowy, które nie zostały zapłacone. Wysokość tego wynagrodzenia zostanie
ustalona w oparciu o Wynagrodzenie opisane w Umowie, a jeżeli będzie to niewystarczające (np. w
przypadku niedokończonych zleceń) – proporcjonalnie do stanu realizacji zleceń;
Ilekroć Umowa zastrzega dla Zamawiającego umowne prawo odstąpienia od Umowy, Zamawiający
jest uprawniony do wykonania tego uprawnienia w terminie 14 dni od daty, w której powziął
wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy.
Z zastrzeżeniem następnych ustępów, postanowienia niniejszej Umowy nie mają zastosowania do
odstąpienia od Umowy na podstawie art. 145 Pzp lub jej rozwiązania na podstawie art. 145a Pzp.
W przypadku odstąpienia na podstawie art. 145 Pzp lub rozwiązania umowy na podstawie art. 145a
Pzp, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy, przy czym wysokość tego wynagrodzenia
zostanie ustalona w oparciu o Wynagrodzenie opisane w Umowie, a jeżeli będzie to
niewystarczające (np. w przypadku niedokończonych zleceń) – proporcjonalnie do stanu realizacji
zleceń.
Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§9
ZMIANA UMOWY
1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia następujących zmian do umowy, w okolicznościach
określonych poniżej:
a) w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te nie są istotne w stosunku do treści
złożonej oferty oraz są na korzyść Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
b) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli zaszły okoliczności niemożliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy. W przypadku wystąpienia powyższej okoliczności, w
zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji przedmiotu umowy, termin wykonania umowy
może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania
przedmiotu umowy sposób należyty.
c) w zakresie zmiany w sposobie realizacji zamówienia polegająca na: zmianie osób,
podwykonawców, partnerów konsorcjum i innych podmiotów współpracujących przy realizacji
zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i
doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamienne. Zmiany te mogą
nastąpić z przyczyn organizacyjnych.
d) w zakresie zmiany wynagrodzenia brutto, ustawowa zmiana procentowej stawki podatku
VAT.
2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego
zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń
Wykonawcy do ich dokonania.

Strona 4 z 5

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej podpisanej przez obie
strony pod rygorem nieważności.
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4.

5.

6.

§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez miejscowo właściwy sąd dla
siedziby Zamawiającego z tym, że Strony dopuszczają możliwość poddania sporów powstałych w
trakcie realizacji przedmiotu Umowy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, co wymaga pisemnej
zgody obu Stron.
Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca może przenieść prawa wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność o zapłatę
wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczególności:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
Integralną cześć umowy stanowią załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Wykaz dróg do zimowego utrzymania dróg gminnych,
2) Załącznik nr 2 – Wykaz chodników do zimowego utrzymania w gminie,
3) Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia,
4) Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy – wykaz cen jednostkowych,
5) Załącznik nr 5 – Opis standardów zimowego utrzymania wg których utrzymywane będą drogi
gminne.
Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egz. otrzymuje
Zamawiający, a 1 egz. Wykonawca.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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