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UMOWA (wzór)

W dniu ……………r., w Gorzowie Śląskim pomiędzy:
Gminą Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15, 46-310 Gorzów Śląski
NIP- 576-15-50-857
reprezentowaną przez:
Burmistrza Gorzowa Śląskiego – Artura Tomalę
zwaną dalej “Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………………….
NIP – …………………………………..
reprezentowaną przez:
………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”,
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji – zgodnie z ofertą Wykonawcy
z dnia ………………r., zamówienie pn: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie
2015/2016 w Gminie Gorzów Śląski”,
w części nr1 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych, w sezonie 2015/2016 w Gminie
Gorzów Śląski, – REJON POŁUDNIE, na następujących odcinkach dróg:

Nr drogi

Miejscowość

000040
000045
100824
000075
100824
100825
000072
000050
000049
100826
100827
100823
000080
000046
000077

Kozłowice, od DP 1312 do DP 1913
Kozłowice, od DP 1913 na odcinku
Kozłowice, od DP 1312 na odcinku
Kozłowice, od DP 1312 na odcinku
Kozłowice, od DP 1913 na odcinku
Kozłowice, od DP 1312 do m. Jamy
Kozłowice, od DP 1312 na odcinku
Jamy, od DP 1314 na odcinku
Jamy, od DP 1314 na odcinku
Jamy, od 1314 do m. Piaseczna
Piaseczna na odcinku
Skrońsko, od DW 487, na odcinku
Skrońsko, od DG 100823, na odcinku
Skrońsko, od DG 100823 na odcinku
Skrońsko, od DW 487 na odcinku

Długość
(km)
0,4
1,4
1,0
0,3
0,5
2,4
0,2
0.5
0,2
1,7
1,0
1,3
0,5
1,4
0,5

odcinka
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000078
100815
000053
000030
000059
100814
100813
000010
100820
100820
000065
100821

Skrońsko, od DG 100823 na odcinku
Budzów, od DP 1907 na odcinku
Budzów, od DP 1907 na odcinku
Budzów, od DP 1355 na odcinku
Pakoszów, od DP 1907 na odcinku
Pakoszów, od DP 1907 na odcinku
Pakoszów, od DP 1907 na odcinku
Gorzów Śląski, od DP 1907 na odcinku
Jastrzygowice, od DP 1917 na odcinku
Jastrzygowice – Prosna na odcinku
Jastrzygowice, od DW 487 na odcinku
Jastrzygowice, od DP 1919 na odcinku
Łączna długość

0,3
1,0
0,4
0,6
0,2
0,9
0,7
0,5
0,9
1,0
0,6
1,1
21,5 (km)

2. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy
do 30 kwietnia 2016r.
§2
1. Rozliczenie za wykonaną usługę objętą niniejszą umową będzie dokonywane według
niezmiennych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, następujących stawek
ryczałtowych:
Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę odśnieżania ………… zł – rejon południe
Cena jednostkowa brutto za 1 km posypywania dróg ………. zł – rejon południe
2. Kwota określona w ust.1 zawiera wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz
wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, w szczególności:
1) koszty pracy sprzętu,
2) koszty pracy kierowcy.
3. Rozliczenie za wykonaną usługę objętą niniejszym zamówieniem będzie dokonywane
według niezmiennych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, stawki ryczałtowej za
godzinę odśnieżania dróg (faktycznie przepracowanych), oraz stawki ryczałtowej za
kilometr posypywania dróg (według faktycznie posypanych odcinków dróg z
dokładnością do stu metrów) przedstawionych w niniejszej umowie zgodnie z
formularzem ofertowym Wykonawcy.
4. Maksymalna szacunkowa wartość umowy, wynikającą z oferty wynosi …………. zł brutto
(słownie: ……………………………………………………………………………………….)
5.W przypadku gdy kwota realizowanego zamówienia w trakcie sezonu zimowego 2015/2016
utrzymania dróg, przekroczy kwotę 30 000 euro, (łącznie część 1,2 przedmiotowego
zamówienia), umowa/umowy zawarta z Wykonawcą ulega automatycznemu rozwiązaniu, a
Zamawiający zobligowany będzie do wszczęcia procedury przetargowej, zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
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§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi pojazdami (samochody ciężarowe,
ciągniki rolnicze w tym co najmniej jeden ciągnik z napędem na cztery koła):
a) dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r., Prawo o ruchu
drogowym (teks jednolity z 2005r., Dz. U. nr. 108, poz. 908 z późn. zm.);
b) spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31
grudnia 2002r., w spr. warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia ( Dz. U. z 2003r., Nr 32 poz. 262 z późn. zm.);
c) prowadzonymi przez kierowcę posiadającego odpowiednie uprawnienia do kierowania,
o których mowa w Prawie o ruchu drogowym;
d)
wysyłającymi podczas prac na drogach związanych z realizacją zamówienia żółte
sygnały błyskowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych
wypadków.
3. Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę telefonu komórkowego z uwagi na
wymaganą całodobową dyspozycyjność.
4. Wymagane jest odśnieżanie dróg na całej szerokości jezdni.
5. Do posypywania Wykonawca używa zakupionych przez Zamawiającego i udostępnionych
w jego siedzibie do załadunku Wykonawcy, materiałów szorstkich jak np. piasek, sól
drogowa (załadunku Wykonawca dokonuje siłami własnymi – w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego).
6. Usuwanie i zwalczanie śliskości na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu,
marznąca mżawka, itp.)
7. Rozpoczęcie prac nie później niż po 1 godzinie od otrzymania dyspozycji do odśnieżania
lub posypywania, w przypadku opadów nocnych nie później niż przed godziną 6:00 rano, a
zakończenie nie później niż po 3 godzinie po zakończeniu opadu.
8. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy przekazać nr telefonu
komórkowego kierowcy z uwagi na wymaganą całodobową dyspozycyjność.
9. W przypadku awarii pojazdu wykonującego usługi Wykonawca zapewni na własny koszt
zastępczy pojazd, spełniający warunki, o których mowa w ust.1, w taki sposób aby zapewnić
utrzymanie dróg Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych
kosztów.
10. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego pojazdu oraz kierowcy,
Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Strony ustalają, że
Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem wykonania zastępczego zimowego utrzymania
dróg.
§4
1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe
w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich
wykonywania, a będące następstwem działania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa, braku
należytej staranności.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak
i podwykonawcę podczas realizacji usług objętych niniejszą umową.
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3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną, w tym płatność ewentualnych
należności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowane zawinionym
przez siebie niewłaściwym zimowym utrzymaniem dróg objętych niniejszą umową oraz
wypełnianiem obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
§5
Wykonawca oświadcza, że:
1) sprawdził z należytą starannością dokumentację dot. zamówienia oraz nie będzie wnosił
z tego tytułu roszczeń do Zamawiającego,
2) jest zobowiązany do bieżącego rozliczania realizacji zamówienia,
3) zna i będzie stosować w czasie prowadzenia prac przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego i bezpieczeństwa ruchu; opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji prac
norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego
i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca,
4) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa
nieszczęśliwych wypadków.
§6
1. Z tytułu świadczenia usług Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie miesięczne
w kwocie wynikającej z kalkulacji kosztów miesięcznego zimowego utrzymania dróg według
faktycznie przepracowanych ilości godzin w przypadku odśnieżania lub przejechanych
kilometrów w przypadku posypywania dróg, potwierdzonych przez Sołtysa danej wsi oraz
wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć rachunek/fakturę za wykonanie usługi do 4 dnia
następnego miesiąca, natomiast rachunek za miesiąc grudzień 2015r., do dnia 30.12.2015r.
3. Termin płatności wynosi do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionego
rachunku/faktury Zamawiającemu.
4. Rachunek/faktura za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca wystawia na:
Gmina Gorzów Śląski, 46-310 Gorzów Śląski, ul. Wojska Polskiego 15.
§7
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) z tytułu każdorazowo stwierdzonego nienależytego wykonania obowiązków niniejszej
umowy, w wysokości 200,00 zł.
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1.000,00zł.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 1.000,00 zł.
§8
1.Wszelkie zamiany umowy będą potwierdzone aneksem w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności.
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2.Zmiany postanowień umowy będą mogły nastąpić, w szczególności, poprzez
- zmianę terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w §1 ust.2 w sytuacjach,
których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia niniejszego postępowania, w
szczególności wystąpienia warunków klimatycznych powodujących konieczność
utrzymania dróg w stanie przejezdności.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.
§10
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Wykonawcy oraz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:

