ROZDZIAŁ III
PROJEKT UMOWY

1

U M O W A Nr ……………………….. (PROJEKT)
W dniu ......................................... 2019 r. w Piszu pomiędzy Powiatem Piskim, 12-200 Pisz,
ul. Warszawska 1, NIP: 849-150-34-23 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:
P. Leszka Skolimowskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6 działającego
na podstawie uchwały nr 25/111/2014 z dnia 07 marca 2014 r., przy kontrasygnacie P. Danuty Poreda –
Głównego Księgowego
a firmą
.....................................................................................................................................................................................
- wpis ............................................................... Nr ....................................................................................................
NIP ........................................................ , REGON / PESEL .....................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
P. ............................................................................................... - ...........................................................................
P. ............................................................................................... - ...........................................................................
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przetargu
nieograniczonego Nr PZD.3210.17.2019 na realizację zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg i ulic
powiatowych na terenie Powiatu Piskiego w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie gminy Biała Piska”,
przeprowadzonego zgodnie z Ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843)
została zawarta umowa następującej treści:
§1
1.
2.

3.

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług zimowego utrzymania dróg
i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 na terenie gminy Biała Piska.
Zamówienie obejmuje:
Odśnieżanie dróg i ulic (wykaz dróg stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej umowy);
Zwalczanie śliskości nawierzchni dróg i ulic;
Zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte
wykonanie usługi w godz.: od 500 do 2200.
Pełne zabezpieczenie materiałowe (piasek, mieszanka piaskowo - solna) należy do Zamawiającego.
§2

1.
2.

Termin wykonania usług: od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2020 r.
Umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą, gdy wartość zakupionych usług, dotyczących
zimowego utrzymania, osiągnie wartość szacunkowego wynagrodzenia, określonego w §7.
§3

Do obowiązków Zamawiającego należy:
1.
Koordynacja akcji zimowego utrzymania;
2.
Kontrola wykonywanych prac pod względem jakościowym i ilościowym;
3.
Dokonanie odbioru wykonanych robót;
4.
Wypłacenie uzgodnionego wynagrodzenia za wykonane prace w terminie i na warunkach podanych w §7;
5.
Pełne zabezpieczenie materiałowe (piasek, mieszanka piaskowo - solna).
§4
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1.
Wykonanie robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Robót Zimowego Utrzymania Dróg,
poleceniami kierowników obwodów drogowych, dyżurnych w PZD i obowiązującymi przepisami.
2.
Podstawienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w ciągu …….. minut (czas reakcji zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili otrzymania informacji o konieczności rozpoczęcia akcji na
drodze (we wszystkie dni tygodnia w przedziale czasowym od godz. 500 do godz. 2200).
3.
Skierowanie do realizacji zamówienia osób posiadających odpowiednią wiedzę, kwalifikacje
i doświadczenie.
4.
Zgłoszenie wykonanych robót do odbioru.
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§5
1.

2.
3.

Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy do użytkowania w czasie akcji zimowego
utrzymania następujący sprzęt:
- ............................................
- ............................................
- ............................................
Sprzęt zostanie przekazany w użytkowanie protokołem przekazania. Warunki użytkowania użyczonego
sprzętu określi Umowa użyczenia.
Wykonawca zamontuje na własny koszt osprzęt zimowy, tj. czołownice, pługi, piaskarki itp. użyczone
przez Zamawiającego.
§6

Wykonawca zamontuje na koszt własny przekazane przez Zamawiającego urządzenie do monitorowania
elektronicznego tras przejazdu sprzętu, czasu tego przejazdu, czasu postojów oraz monitorowanie tych
elementów przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
§7
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 niniejszej umowy, za każdą z usług dotyczącą
zimowego utrzymania dróg, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości jak
określono w ust. 3, przy czym za wykonanie całego przedmiotu umowy szacunkowe wynagrodzenie
Wykonawcy wynosi kwotę netto ………………………. PLN (słownie złotych: …………………………
………………………..) plus …...% podatek VAT w kwocie ……………… PLN (słownie złotych:
……………….………..……..), co łącznie stanowi kwotę brutto ………………. PLN (słownie złotych:
…………………….……………………………..…………..)
Szacunkowe wynagrodzenie, określone w ust. 1, jest wynagrodzeniem za realizację całości zamówienia,
przy czym Zamawiający nie jest zobowiązany do zakupu usług dotyczących zimowego utrzymania dróg
na pełną kwotę szacunkowego wynagrodzenia.
Podstawą do rozliczania wykonywanej usługi będą ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym
oraz wartości ilościowe wykonanych prac.
Zamawiający zastrzega, iż wskazany w dokumentacji przetargowej zakres prac przewidzianych do
wykonania danego asortymentu, stanowiący podstawę ustalenia łącznego maksymalnego wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwagi na jego szacunkowy charakter i niemożliwość wskazania przez Zamawiającego
szczegółowych, wiążących danych, może ulec zmianie. W związku z powyższym Wykonawca nie może
żądać realizacji zamówienia w ilościach wskazanych w dokumentacji przetargowej.
Ilość zleconych Wykonawcy do realizacji prac będzie wynikać z potrzeb Zamawiającego, dlatego tez
Wykonawca nie będzie dochodził żadnych roszczeń w przypadku, gdy w dniu 30 kwietnia 2020 roku
kwota całkowitego należnego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wynagrodzenia, będzie niższa
od kwoty, o której mowa w ust 1.
Za wadliwe jakościowo wykonanie prac zleconych przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje
wynagrodzenie.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z pracy sprzętu płatne w następujący
sposób:
100% ceny jednostkowej za pracę czynną;
30% ceny jednostkowej za zamówiony dyżur.
Rozliczanie przedmiotu umowy następować będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktur
wystawianych przez Wykonawcę w oparciu o potwierdzone przez Zamawiającego raporty i karty
drogowe.
Fakturę należy wystawić w następujący sposób:
Nabywca: Powiat Piski, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, NIP: 849-150-34-23
Odbiorca i Płatnik: Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6.
W przypadku przesłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEFexpert:
Nabywca: Powiat Piski, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, NIP: 849-150-34-23
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Odbiorca i Płatnik: Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6,
GLN: 5907696021034
Forma zapłaty faktury – przelew na konto Wykonawcy w ciągu ......... dni (zgodnie z ofertą Wykonawcy)
licząc od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.
Płatność za faktury z wykazaną kwotą VAT realizowana będzie wg metody podzielonej płatności (split
payment).
Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Ceny jednostkowe pracy sprzętu zawiera załącznik nr 2 do umowy, stanowiący jej integralną część.
Ceny jednostkowe netto – ustalone są na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
Ceny usług w dni wolne od pracy – jak w dni robocze.
§8

1.
2.

Wykonawca zleca do wykonania podwykonawcom następujące prace:
…………………………………………………………………………………………….………………...
Pozostałe roboty Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi.

3.

W terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę podwykonawców,
których zamierza zatrudnić przy realizacji niniejszego zamówienia. Lista podwykonawców, po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego, stanowić będzie załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.

4.

Zatrudnienie przez Wykonawcę innego podwykonawcy niż wskazany w załączniku, o którym mowa w
ust. 3, wymaga zgody Zamawiającego.

5.

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

6.

Podwykonawca nie może zlecić robót innemu podwykonawcy.

7.

Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu, najpóźniej na 7 dni przed terminem
płatności, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową
wystawionej faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać
zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury.
§9

Strony ustalają następujące postępowanie organizacyjne:
1.
W przypadku zamówienia dyżuru przez Zamawiającego – dyżur trwa min. 2 godz.
2.
W przypadku pracy i dyżuru sprzętu Zamawiający będzie obciążany za faktyczną ilość godzin pracy
i dyżuru, na łączną ilość nie mniejszą niż 2 godz.
3.
Praca pługopiaskarek liczy się od momentu podstawienia załadowanego, technicznie gotowego do
wyjazdu zestawu.
4.
Prędkość robocza pługopiaskarki przy posypywaniu i bieżącym odśnieżaniu poza terenem miejskim
powinna wynosić minimum 20 km/h.
5.
Czas pracy pługopiaskarek w terenie miejskim i czas pracy pługów odśnieżnych przy odśnieżaniu
zasadniczym liczony będzie wg rzeczywistego czasu pracy z potwierdzeniem przez dyżurnego zimowego
utrzymania wpisem w karcie drogowej i dziennikach pracy sprzętu.
6.
Czas postoju pługopiaskarki pod załadunkiem – liczony jest jako dyżur.
7.
W momencie rozpoczęcia pracy Wykonawca uruchomi urządzenie GPS do monitorowania
elektronicznego tras przejazdu sprzętu, czasu tego przejazdu i postojów (dotyczy nośników
samochodowych).
8.
Czas pracy ładowarki przyjmuje się max. 20 min. na załadunek mieszanki na każdą piaskarkę.
9.
Postój ładowarki pomiędzy załadunkami piaskarek ustala się jako postój na dyżurze.
10.
Za czas przestoju sprzętu związany z jego remontem lub innych przyczyn nie leżących po stronie
Zamawiającego - Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
§10
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy;
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b)

3.

za każdą godzinę zwłoki w podstawieniu sprzętu na żądanie Zamawiającego w wysokości
iloczynu trzykrotnej ceny jednostkowej pracy sprzętu i ilości godzin spóźnionych;
c)
za nieprzedłożenie Zamawiającemu kserokopii dowodu zawarcia umów ubezpieczenia – 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień
zwłoki w ich przekazaniu, licząc od dnia następnego po upływie wyznaczonego terminu;
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a)
za nieuregulowanie płatności faktur w terminie, Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki.
§11

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie
odszkodowania na ogólnych zasadach art. 471 Kodeksu cywilnego jeżeli wysokość szkody przewyższa
wysokość zastrzeżonych kar umownych.
§12
1.

2.

3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane w czasie wykonywania usług tak w
stosunku do osób trzecich, jak i Zamawiającego (np. wybicie szyb, uszkodzenia mechaniczne itp.), w
związku z tym, zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy posiadać odpowiednie umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
Zakres ubezpieczenia OC powinien obejmować działalność gospodarczą związaną z przedmiotem
zamówienia. Kserokopie dokumentów potwierdzających zawarcie przedmiotowych umów ubezpieczenia
aktualne w dniu zawarcia umowy wraz z kserokopiami dowodów potwierdzających opłacenie na dzień
zawarcia umowy składek stanowią załącznik nr 5 do umowy. Dokumenty potwierdzające zawarcie przez
Wykonawcę umów ubezpieczenia OC oraz dowody potwierdzające opłacenie wymaganych składek są
składane przez Wykonawcę w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Jeżeli w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2 stracą
swą ważność, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia kolejnych umów ubezpieczenia i przedłożenia
Zamawiającemu kserokopii dowodów ich zawarcia wraz z kserokopiami dowodów potwierdzających
opłacenie przewidzianych nimi, wymaganych składek w terminie do 7 dni od daty ich zawarcia, a w
przypadku dowodów opłacenia składek – w terminie do 7 dni od daty ich opłacenia zgodnie z warunkami
umowy ubezpieczenia. Przedkładane Zamawiającemu dokumenty są składane przez Wykonawcę w
formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
§13

1.
2.

Przedstawicielem ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót jest
................................................................................................................................................
Wykonawcę reprezentuje
…………………………………………………………………......................................................
§14

1.

2.

3.
4.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a)
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b)
zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,
c)
Wykonawca nie rozpoczął w ustalonym terminie robót bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli;
a)
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności, w szczególności braku środków finansowych w budżecie, nie będzie mógł spełnić
swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego Wykonawca ma prawo
żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
§15
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1.
2.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
zmiany.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych
postanowień umowy wg następujących warunków:
1)
zmiany obejmować mogą zakres świadczenia, o ile nie spowodują wykroczenia poza określenie
przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, zmiany te obejmować mogą postanowienia
odnoszące się do zakresu prac przewidywanych przez Zamawiającego do wykonania w
poszczególnych asortymentach w wyniku braku możliwości dokonania szczegółowego
i dokładnego oszacowania ilości tych prac przewidzianych do wykonania w trakcie trwania
umowy – zmiany takie mogą być dokonywane przy założeniu nieprzekroczenia maksymalnego
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, wynikającego ze złożonej oferty. Zmiany w
zakresie ilości prac przewidzianych dla danego asortymentu potwierdzane będą w zatwierdzonych
przez dyżurnego wskazanego przez Zamawiającego dziennych raportach zimowego utrzymania
dróg powiatowych i nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
2)
zmiany dotyczyć mogą terminu okresu wykonania zamówienia w przypadku zaistnienia
warunków pogodowych, dla których konieczne będzie prowadzenie zimowego utrzymania dróg
powiatowych po dniu 30.04.2020 r., przy zastrzeżeniu, iż termin realizacji okresu zamówienia
może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o czas trwania przyczyny powodującej konieczność
jego zmiany,
3)
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację
usług objętych umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT, kiedy to łączne maksymalne
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów w tym
zakresie; ustalenie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dokonane zostanie w odniesieniu do
wysokości maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, które pozostało do wypłaty przed zmianą
obowiązujących przepisów (i dotyczyło prac niewykonanych przed tą zmianą).
§16

Strony zgodnie postanawiają, iż wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku
braku zgodności, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§17
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
§18
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Wykonawcy i Zamawiającego.
2. Umowa niniejsza zawiera _____ ponumerowanych i parafowanych stron.
§19
Integralną częścią umowy są:
1.
Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem;
2.
Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym;
3.
Lista podwykonawców;
4.
Kserokopie umów ubezpieczenia
5.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;
ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :
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