UMOWA Nr 139/2017
W dniu 07.11.2017 r. w Żychlinie została zawarta umowa pomiędzy :
Gminą Żychlin, ul. Barlickiego 15, 99-320 Żychlin
reprezentowaną przez:
Grzegorza Ambroziaka - Burmistrza Gminy Żychlin
Zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
Michałem Nowackim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:
Michał Nowacki Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „FA-BUD” z siedzibą:
Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno
Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi związane
z zimowym utrzymaniem dróg gminnych
na obszarze działania Gminy Żychlin
w sezonie 2017/2018 w szczególności:
a) zwalczenia śliskości dróg poprzez posypywanie jezdni mieszanką piaskowo- solną przy
użyciu rozrzutnika mechanicznego zamontowanego na pługu lekkim
b) usuwaniu nadmiaru śniegu z jezdni i poboczy przy wykorzystaniu pługów lekkich,
średnich i ciężkich.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się:
a) Świadczyć usługi zgodnie z dyspozycjami zamawiającego w systemie
wielozmianowym we wszystkie dni tygodnia w niekorzystnych warunkach
atmosferycznych / niskie temperatury, zawieje, zamiecie śnieżne itp./, a jakość
wykonywanych usług musi zapewniać dotrzymanie obowiązującego standardu
zimowego utrzymania dróg (uzyskanie stanu nawierzchni obowiązującego dla
standardu, w którym utrzymywana jest droga).
b) w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych w ciągu 0,5 godziny
podjąć akcje odśnieżania lub posypywania na drogach gminnych po telefonicznym
ustaleniu z przedstawicielem Wykonawcy zakresu i rodzaju usług do wykonania.
c) zapewnić we własnym zakresie stałej obsługi naprawczo-remontowej sprzętu.
d) do usuwania śniegu z dróg (płużenie) przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej
szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu
pojazdów szczególnie na ski'zyżo waniach, wjazdach, zjazdach, przystankach
autobusowych miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych;

e) w szczególnie trudnych warunkach atmosferycznych należy odśnieżyć w pierwszej
kolejności jeden pas ruchu, wykonując tzw. mijanki w zasięgu widoczności (ok. 200 300 m),
f) używać sprzęt w pełni sprawny technicznie, w przypadku awarii sprzętu Wykonawca
zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego;
g) do wyposażenia operatora zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu dróg w telefon
komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego
odpowiedzialnym za prowadzenie akcji zimowej;
h) do stosowania wyłącznie pojazdów i maszyn drogowych zarejestrowanych oraz
posiadających dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych i wyposażonych w
ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznakowania
pojazdów (Dz. U. 2007 r. Nr 186, poz.1322 ze zm.)
i) do przekazania na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, jednak nie krótszym niż 10 dni, oświadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego (Wykaz czynności, których
dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących te czynności stanowi Załącznik nr 1 do umowy).
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.
2. Zasady postępowania w czasie wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego:
1)
Przestrzeganie przepisów:
a) ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1260)
b) ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1440 z
późn. zm.)
c) ustawy z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz. U. z 2017 r. poz. 785 i poz. 1566)
d) ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2017 r. poz. 1289)
e) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.10.2015 r. w sprawie rodzaju i
warunków stosowania środków jakie mogą być stosowane na drogach publicznych,
ulicach i placów (Dz. U. Nr 230 poz. 1960)
2) Wykonawca dostosowuje organizacje pracy w taki sposób, aby była możliwość
obsługi kilku zleceń jednocześnie.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania usługi
polegających na kontroli grubości pozostawienia śniegu na jezdni, szerokość odśnieżania.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia
Wykonawca ponosi kary pieniężne w wysokości określonej w umowie.

§3

1. Materiały niezbędne do zwalczania śliskości w ilości 500 ton zapewnia Wykonawca.
2. Cena tony mieszania powinna zawierać koszty przygotowania i magazynowania oraz
mechaniczny załadunek piaskarki mieszanką i ręczne rozprowadzenie materiałów na
kratach wsypowych.
§4
1. Usługi w zakresie zimowego utrzymania będą świadczone w okresie od podpisania
umowy do 30.04.2018 r. Szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia usług
w okresie j. w. ustali Zamawiający.
2. Dokładne terminy (godziny) rozpoczęcia i zakończenia usługi Wykonawca będzie
realizował po telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu konieczności rozpoczęcia akcji
zimowej przez zamawiającego, który to zadysponuje ilość jednostek sprzętowych oraz
kierunki wyjazdu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do telefonicznego lub e-mauilowego potwierdzenia
zrealizowania zgłoszenia oraz nadsyłania wszelkich informacji od operatorów sprzętu o
występującej sytuacji i zagrożeniach z warunkami panującymi na drogach.
4. Ilość godzin pracy sprzętu przyjęto szacunkowo. Zamawiający nie gwarantuje wykonania
usługi w wielkości określonej ilością godzin pracy sprzętu, którą przyjęto szacunkowo.
§5
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za zimowe
utrzymanie dróg wynikające z przemnożenia ilości jednostek i cen jednostkowych zawartych
w druku ofertowy stanowiącym załącznik do oferty.
2. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu zmniejszenia
zakresu usług.
3. Podane w druku ofertowym stawki godzinowe i materiałowe obowiązują w sezonie
zimowym 2017/ 2018 i wynoszą:
1) za 1 godz. pracy sprzętu przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości:
a) Pług lekki 1 :
cena netto - 90,00 zł x szacowana ilość godz. pracy - 300 = 27.000 zł
/słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy
podatek VAT 8% tj. 2160,00 zł
cena brutto -29.160,00 zł
/słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych
b) Pług lekki 2 :
cena netto - 90,00 zł x szacowana ilość godz. pracy - 300 = 27.000 zł
/słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy
podatek VAT 8% tj. 2160,00 zł
cena brutto -29.160,00 zł
/słownie złotych: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych
c) Pług średni 1:
cena netto - 100,00 zł x szacowana ilość godz. pracy - 300 = 30.000 zł
/słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych
podatek VAT 8% tj. 2400,00 zł
cena brutto - 32.400,00 zł
/słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych

d) Pług średni 2:
cena netto - 100,00 zł x szacowana ilość godz. pracy - 300 = 30.000 zł
/słownie złotych: trzydzieści tysięcy złotych
podatek VAT 8% tj. 2400,00 zł
cena brutto - 32.400,00 zł
/słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące czterysta złotych
e) Pług ciężki 1:
cena netto - 150,00 zł x szacowana ilość godz. pracy - 100 = 15.000 zł
/słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych
podatek VAT 8 % tj. 1200,00 zł
cena brutto - 16.200,00 zł
/słownie złotych: szesnaście tysięcy dwieście złotych
f) Pług ciężki 2:
cena netto - 150,00 zł x szacowana ilość godz. pracy - 100 = 15.000 zł
/słownie złotych: piętnaście tysięcy złotych
podatek VAT 8 % tj. 1200,00 zł
cena brutto - 16.200,00 zł
/słownie złotych: szesnaście tysięcy dwieście złotych
2) mieszanka piaskowo-solna za 1 tonę:
cena netto - 85,00 zł x szacowana ilość - 500 t = 42.500 zł
/słownie złotych: czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych
podatek VAT 23 % tj. 9775,00 zł
cena brutto - 52.275,00 zł
/słownie złotych: pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych
4. Wartość przedmiotu umowy przy zakładanej szacunkowej liczbie jednostek sprzętowych i
ich cen jednostkowych wynosi 207.795,00 zł
5. W/w stawki zawierają wszystkie koszty wykonania całkowitego zakresu prac tj. robocizny,
sprzętu, transportu i inne koszty oraz założony zysk.
6. Rozliczenie za wykonane usługi będzie dokonywane z konta Zamawiającego na konto
Wykonawcy na podstawie faktur wystawionych w okresach miesięcznych, realizowanych w
terminie 14 dni od daty ich dostarczenia do Zamawiającego.
7. Faktura może być wystawiona przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie
potwierdzonego przez Zamawiającego zakresu usług. Przedstawiciele Zamawiającego
mają prawo do kontrolowania jakości i ilości usług.
§6
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny sprzętu skierowanego do
pracy, a także za jego właściwe oznakowanie.
2. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich, na skutek niewykonania lub
nienależytego wykonania usług wymienionych w § 1 odpowiedzialność ponosi
Wykonawca oraz jest zobowiązany do pokrycia pełnej wysokości szkody.
3. Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na świadczone
usługi.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 20 000,00 zł; słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100.
b) za nie wykonanie zleconych usług w terminach, o których mowa § 2 ust. 1 lit b)
umowy, w wysokości 1000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych) za każdą godzinę
opóźnienia.
c) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit i) umowy,
w wysokości 2.000 zł za każdy stwierdzony przypadek,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić
Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 000,00 zł; słownie: dwadzieścia tysięcy zł
00 / 100 .

3. Zamawiający ma prawo, w przypadku gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych,
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu
Cywilnego.
4. W przypadku nie podstawienia środka transportowego lub sprzętu w żądanym dniu
z winy Wykonawcy lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia w trybie
natychmiastowym Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.
5. Zamawiający może w przypadku niewykonania umowy, zlecić na koszt i ryzyko
Wykonawcy realizację umowy w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi w
okresie zimowym innemu podmiotowi.
§8
1. Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego za 30 dniowym okresem
wypowiedzenia, poza przypadkiem omówionym w § 7 ust. 4
2. Wykonawca nie może wypowiedzieć umowy w czasie trwania sezonu zimowego.
3. Strona z winy której została zerwana umowa bez wypowiedzenia (za wyjątkiem § 7
ust. 4 płaci karę w wysokości równoważnej 10% wartości umowy)

§9
1.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy
z zastrzeżeniem, że zakres - część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz ze wskazaniem nazw albo imion
i nazwisk oraz danych kontaktowych Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zwany w
dalszej treści umowy Wykazem, stanowi załącznik do niniejszej umowy. W przypadku
zmiany danych zawartych w Wykazie albo uzupełnieniu Wykazu o nowych Podwykonawców
bądź rezygnacji z Podwykonawcy zawartego w Wykazie, Wykonawca zobowiązany jest
przekazać Zamawiającemu zaktualizowany Wykaz, o którym mowa powyżej,
2. Wykonawca wykona wszystkie prace koordynując je jako Główny Wykonawca,
natomiast realizację części przedmiotu zamówienia w zakresie ... obejmie
podwykonawca -nie dotyczy
3. Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak
za postępowanie własne.

4.

5.

6.

7.

8.

Jeżeli zmiana, dodanie albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby zleceniobiorca powoływał się, na zasadach określonych w art. 25a ust. 5 pkt 2
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu, w ciągu 7 dni kalendarzowych
od daty podpisania, kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
poświadczonej za zgodność z oryginałem, oraz ich zmian, w przypadku zmiany lub
dodania podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia publicznego. W przypadku
zawarcia umowy o podwykonawstwo, podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, oraz
ich zmian, umowę dostarcza Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem
umowy o dalsze podwykonawstwo.
Wykonawca zapłaci podwykonawcy i dalszym podwykonawcom całość należnej im
kwoty (z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie całości przedmiotowego
zamówienia wskazanego w ofercie) za wykonaną pracę objętą przedmiotowym
postępowaniem.
Termin zapłaty przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców lub podwykonawcy na
rzecz dalszych podwykonawców wynosi do 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia
faktury.
Przed wypłaceniem Wykonawcy należnego wynagrodzenia po wykonaniu przedmiotu
zamówienia Wykonawca musi przedstawić dowody potwierdzające zapłatę wszystkich
zobowiązań finansowych względem podwykonawcy, a podwykonawca względem
dalszego podwykonawcy.
§10
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w
formie aneksu podpisanego przez strony umowy pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy jest dopuszczalna w niżej wymienionym zakresie:
a) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany
stawki podatku od towarów i usług,
b) przedłużenia terminu zakończenia umowy jeżeli czas trwania okresu zimowego będzie
dłuższy niż zakładano do realizacji umowy,
c) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np.
zmiana numeru rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych),
d) zmiany osobowe tj. zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi
uprawnieniami i kwalifikacjami jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz
wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy, których zamawiający realizuje
przedmiot umowy nie wymagają aneksu do umowy

e) danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy lub numeru rachunku
Zleceniobiorcy w przypadku ich zmiany.
3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,
b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,
c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie
§H
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§12
Wszelkie spory wynikłe z tytułu umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo
właściwy dla Zamawiającego.
§13
1. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z czego 2 egz. dla Zamawiającego a 1 dla
Wykonawcy.
2. Integralną część umowy stanowią:
1)
Wykaz czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących te czynności.
2)
Zakres - część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom - Wykaz ( nie dotyczy )
3)
druk ofertowy
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