ZDP-12.252.2.2021
Załącznik nr 6.1 do SWZ
(projekt) UMOWA NR
zawarta w dniu ……….. w Lipnie pomiędzy
Powiatem Lipnowskim, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno, NIP: 466-03-86-812,
Zarządem Dróg Powiatowych w Lipnie, ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszym ciągu umowy „ Zamawiającym”
a
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………
Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie
zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj.t. Dz. U.
z 2021, poz. 1129), została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia usług będących

przedmiotem przetargu nieograniczonego z dnia ……… związanych z zimowym
utrzymaniem dróg powiatowych w latach 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 tj. odśnieżaniem
środkiem

sprzętowym

Wykonawcy

-

…………………………………………………,

wymienionym w formularzu ofertowym i formularzu cenowym Nr …………...
2. Decyzję o rozpoczęciu akcji zimowej zarówno w przypadku zaistnienia sporadycznych jak
i ciągłych zjawisk atmosferycznych podejmuje dyżurny zimowego utrzymania dróg.
Ilość przepracowanych godzin uwarunkowana jest aktualnymi potrzebami.
3. Dopuszcza się zmianę tras pracy sprzętu w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy
czym nie będzie miało to wpływu na treść umowy i ceny jednostkowej.
4. Czas pracy sprzętu zostaje ustalony przez dyżurnego kierującego akcją zimową każdego
dnia prowadzenia akcji zimowej, przy czym początek stanowi rozpoczęcie pracy na danej
trasie a zakończenie zjazd z trasy.

§2
1. Umowę zawiera się na trzy sezony zimowe:
- sezon zimowy 2021/2022
rozpoczęcie w dn. 15.11.2021 r.
zakończenie w dn. 15.04.2022 r.
- sezon zimowy 2022/2023
rozpoczęcie w dn. 15.11.2022 r.
zakończenie w dn. 15.04.2023 r.
- sezon zimowy 2023/2024
rozpoczęcie w dn. 15.11.2023 r.
zakończenie w dn. 15.04.2024 r.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do adaptacji i zamontowania na nośniku sprzętowym sprzętu

przewidzianego do udziału w zimowym utrzymaniu dróg, to jest:
…………………………………………………………………………………………………
oraz
- adaptacji świateł drogowych i mijania umieszczonych na nośniku powyżej lemiesza,
- montażu światła pulsującego koloru pomarańczowego.
2. Pobranie sprzętu i adaptacja do własnego nośnika winna odbyć się w terminie do
30 października danego roku.
3. Zamawiający przekaże sprzęt protokolarnie.
4. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za powierzony i zamontowany na nośniku
sprzętowym sprzęt zimowy wraz z osprzętem.
6. Zwrot protokolarnie powierzonego przez Zamawiającego sprzętu na wskazane miejsce
odbędzie się po zakończeniu trwania umowy, do dnia 20 kwietnia 2024 r.
§4
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1. Specyfikacja Warunków Zamówienia,
2. Wypełniony formularz ofertowy i formularz cenowy.
3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.

§5
Wykonawca zobowiązany jest do:
1. podstawienia nośnika sprzętowego z pługiem wraz z obsługą, zaopatrzonego w materiały
pędne, nie później niż …… godziny od chwili otrzymania wezwania. Wezwanie może
nastąpić w ciągu całej doby i w każdy dzień tygodnia,
2. informowania na bieżąco osoby kierującej pracą przy zimowym utrzymaniu dróg
o wyjątkowo niesprzyjających warunkach drogowych mających wpływ na płynność przejazdu
użytkowników dróg, bądź na pracę sprzętu, awariach i postojach sprzętu pracującego przy
zimowym utrzymaniu dróg,
3. zapewnienia sprawnej łączności telefonicznej z osobą kierującą pracą przy zimowym
utrzymaniu dróg; w przypadku braku łączności tj. nieodbieraniu telefonu przez kierowcę
Zamawiający może nie uznać czasu pracy sprzętu w danym dniu,
4. pokrycia kosztów napraw bieżących sprzętu będącego własnością Zamawiającego, przy
założeniu że Zamawiający pokryje wartość części zamiennych użytych do naprawy sprzętu
w kwocie powyżej 200,00 zł brutto - jednorazowo,
5. wyposażenia wszystkich kierowców w telefony i przedstawienia wykazu telefonów
Zamawiającemu.
§6
1. Za wykonanie usługi określonej w § 1 Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie wg
stawki godzinowej i tak:
praca czynna …………….. zł/godz. netto
praca czynna …………….. zł/godz. brutto
2. Określona w ofercie cena za wykonanie usługi pozostanie stała do dnia 15 kwietnia
2022 r.
Po tym okresie ceny podlegać mogą waloryzacji.
3. Wniosek o waloryzację ceny Wykonawca może składać od 01 do 30 września każdego
roku.
4. Wzrost ceny nie może być większy od rocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa GUS za każdy rok poprzedzający rok,
w którym następuje waloryzacja.
5. W przypadku zmian podatkowych mogących mieć wpływ na cenę usługi zmiany te
zostaną uwzględnione.
6. W cenie jednostkowej o której mowa w ust. 1 uwzględniono wszystkie koszty pracy

ludzi i sprzętu oraz materiałów, ubezpieczeń oraz podatek VAT.
7. Rozliczenie za wykonane usługi dokonywane będzie w okresach miesięcznych (do 5
dnia następnego miesiąca) po przedstawieniu faktury VAT z kartami drogowymi
potwierdzającymi należyte wykonanie przedmiotu umowy.
8. Należność płatna będzie przelewem w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury
VAT wraz z kartami drogowymi Zamawiającemu, na konto Wykonawcy podane na
fakturze.
9. Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za zwłokę w płatności za
faktury.
10. Faktura może zostać wystawiona wyłącznie na podstawie potwierdzonego przez
Zamawiającego zakresu robót w danym okresie tj. kart drogowych.
§8
Wezwanie Wykonawcy może nastąpić przez całą dobę – kontakt:
………………….………………………………….. - ……………………………………
(Imię i nazwisko)

(Numer telefonu)

………………………………………………….….. - ……………………………………
(Imię i nazwisko)

(Numer telefonu)

§9
1. Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie w całym okresie umownym
gotowości technicznej nośnika sprzętowego (wraz ze sprzętem powierzonym przez
Zamawiającego).
2. Wykonawca nie może wykonywać prac dla innych zleceniodawców przy
wykorzystaniu sprzętu, który jest własnością Zamawiającego pod rygorem
rozwiązania umowy bez wypowiedzenia.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
niniejszej umowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach w szczególności
w Kodeksie Cywilnym oraz w niniejszej umowie.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie niniejszej umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe
w związku z wykonywanymi przez Wykonawcę czynnościami lub przy okazji ich
wykonywania, a będące następstwem działania Wykonawcy, rażącego niedbalstwa lub
braku należytej staranności.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania całodobowej łączności i gotowości
do podjęcia czynnej akcji zimowej zgodnie z wymogami specyfikacji technicznej.
§10
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację umowy ulega obniżeniu w sposób następujący.
1. W przypadku opóźnienia w podstawieniu środka sprzętowego:


Powyżej 1,5 godziny od wezwania w wysokości 25% wynagrodzenia za dany

dzień kalendarzowy,


powyżej 2 godzin od wezwania w wysokości 35% wynagrodzenia za dany

dzień kalendarzowy.
2. W przypadku nie podstawienia środka sprzętowego na 3 wezwania, umowa ulega
rozwiązaniu bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.
3. Kolejne wezwania następować mogą w odstępach zgodnych ze złożoną ofertą
(Załącznik nr 1 do SWZ „Formularz ofertowy” pkt 2)
§11
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcę w wysokości odpowiadającej 100 godz. pracy oferowanego
środka sprzętowego.
§12
1. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pracę tak aby nie wywołała ona uciążliwości i
niebezpieczeństwa dla podmiotów trzecich w tym użytkowników dróg.
2. W przypadku szkody spowodowanej przez Wykonawcę w trakcie wykonywania usług,
Wykonawca sam, bez wezwania dokona likwidacji szkody i pokryje wszelkie koszty z nią
związane.
§13
1. Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą obu stron wyrażoną na
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy tj.:
1) terminu

wykonania

zamówienia

-

w

przypadku

zwiększenia

ilości

świadczonych usług w razie wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji, której nie
można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy tj. przedłużający się okres
zimowy ponad daty graniczne wskazane w SWZ,

2) waloryzacji ceny za wykonanie usługi o roczny wskaźnik cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za każdy rok poprzedzający
rok, w którym następuje waloryzacja,
3) zmiany ceny za wykonanie usługi w przypadku zmian podatkowych mogących
mieć wpływ na cenę usługi.
3. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy
oraz

wprowadzenie

nowych

postanowień

do

umowy

niekorzystnych

dla

Zamawiającego.
§ 14
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie (zgodnie ze złożoną ofertą) części usług
podwykonawcom, zawierając z nimi stosowne umowy w oparciu o obowiązujące
przepisy Ustawy Pzp w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Powierzenie podwykonawcom przedmiotu umowy w zakresie określonym w ust. 1 nie
zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części
prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i
zaniedbania każdego podwykonawcy tak, jakby były one działaniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
3. Należność za wykonane usługi, których wykonanie zostało powierzone Podwykonawcom
na podstawie umów przedłożonych Zamawiającemu i potwierdzonych „za zgodność z
oryginałem” zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury przez
Wykonawcę, oraz złożenia oświadczenia przez Podwykonawcę, iż jego wynagrodzenie
zostało wypłacone przez Wykonawcę na konto bankowe Podwykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest wraz z fakturą przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia
wszystkich podwykonawców odnośnie braku jakichkolwiek roszczeń wobec Wykonawcy
z tytułu płatności należnych wynagrodzeń w związku z zawartymi umowami o
podwykonawstwo. Brak oświadczenia skutkować będzie prawem Zamawiającego do
wstrzymania płatności należnej Wykonawcy do czasu dokonania rozliczeń z
Podwykonawcą.
§15
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§16
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony.

§17
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja
dokonana bez tej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień
umowy.
§18
Ewentualne spory powstałe w czasie realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu
Cywilnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§19
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

