Gmina Godów

Zał. nr 1 do siwz

WZÓR - UMOWA

Nr ………………..

Zawarta dnia ....................... w Godowie,
pomiędzy :
Gminą Godów, z siedzibą w 44-340 Godów ul. 1 Maja 53
reprezentowaną przez:
Tomasza Kasperuk
– Z-cę Wójta Gminy Godów:
zwanym, dalej zamawiającym
a:
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą : ……………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez :
…………………………………………………………………………….
zwanym dalej wykonawcą,
na podstawie dokonanego wyboru wykonawcy w procedurze przetargu nieograniczonego w oparciu o

ustawę z dnia 29.01.2004r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018r, poz. 1986).
§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem niniejszej umowy jest prowadzenie akcji zima w roku 2019/2020 na terenie gminy Godów w
sołectwie …………….. część nr ……….. obejmujące w szczególności przygotowanie, gromadzenie oraz
przechowywanie materiałów do utrzymywania nawierzchni dróg gminnych w standardzie III określonym w
załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października
1994 r. Po zakończeniu sezonu zimowego należy uprzątnąć kruszywa z dróg oraz poboczy.
1.
2.

Do posypywania dróg należy używać wyłącznie kruszywo naturalne o uziarnieniu od 2 mm do 4 mm oraz
sól drogową dostarczoną przez zamawiającego.
Nie dopuszcza się stosowania odpadów skały płonnej lub przepalonej.
§2
Obowiązki stron
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

Obowiązki zamawiającego:
Wskazanie granic terenu wykonywania usługi w terminie do 5 dni po podpisaniu umowy.
Zapewnienie wykonawcy soli do posypywania dróg.
Obowiązki wykonawcy:
Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z
przyjętym standardem jakościowym, określonym w §1 niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się odśnieżać przy pomocy zestawu ciągnika z pługiem oraz posypywać
drogi gminne przy pomocy zestawu ciągnika z rozrzutnikiem (piaskarką).
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kruszywo naturalne do posypywania dróg we własnym
zakresie.
Wykonawca zobowiązuje się do posypywania dróg wyłącznie następującymi materiałami :
- kruszywo naturalne o uziarnieniu od 2 mm do 4 mm,
- sól drogowa dostarczona przez zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zimowe utrzymanie w razie potrzeby w godzinach
nocnych.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w pełnej gotowości i sprawności technicznej sprzętu
przez cały czas trwania umowy. Remontu sprzętu dokonuje Wykonawca na swój koszt.
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2.7 W przypadku awarii sprzętu, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu zastępczego o

zbliżonych parametrach technicznych.
2.8 Przed zakończeniem sezonu zimowego należy uprzątnąć rozsypane kruszywa z dróg gminnych oraz

poboczy podczas „akcji zima”.
2.9 Współpraca ze służbami zamawiającego.
2.10 Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.
2.11 Przestrzeganie przepisów BHP.
§3
Terminy wykonania
Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć wykonywanie usługi od podpisania umowy z chwilą
wystąpienia opadów śniegu lub wezwania do wykonania usługi przy zimowym utrzymaniu dróg do 30
kwietnia 2020 r. włącznie, sukcesywnie wg potrzeb w zależności od warunków atmosferycznych.
§4
Wynagrodzenie
1.

2.

Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości za 1 godzinę pracy ciągnika lub samochodu
ciężarowego z pługiem lub piaskarką złotych, (słownie złotych: ……………………………. 00/100).
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ……………….. złotych.
Maksymalna kwota wynagrodzenia za wykonanie usługi określonej §1 w okresie obowiązywania
umowy nie może przekroczyć łącznej kwoty …………………
zł. brutto (słownie:
………………………….. złotych).

3. Planowana wartość wynagrodzenia może ulec zmianie jeżeli zaistnieje taka potrzeba,
tj.: w przypadku występowania warunków pogodowych, które uzasadniają wprowadzenie
zmian wynagrodzenia, z uwagi na zwiększenie przewidywalnej ilości usług.
4. Strony ustalają w okresie obowiązywania umowy jednostkowe stawki cenowe. Stawki obowiązują we
wszystkie dni tygodnia, w tym dni wolne od pracy oraz niedziele i święta.
5. Wynagrodzenie płatne będzie ze środków budżetu gminy :
Dz. 600
Transport i łączność
Rozdz. 60016
Drogi publiczne gminne
§ 4300
zakup usług pozostałych
6. Czas pracy sprzętu i obsługi będzie liczony w następujący sposób:
a) W zakresie odśnieżania i posypywania - od momentu rozpoczęcia do jej zakończenia, tj. bez czasu:
- dojazdu do rejonu odśnieżania i powrotu do miejsca garażowania.
- załadunku kruszywa do posypywania nawierzchni
- rozruchu sprzętu
b) W zakresie usługi posypywania nawierzchni:
- na drodze jedno-jezdniowej (w tym drogi ślepe) o szerokości jezdni do 4,0 m, przejazd sprzętem
będzie liczony jednokrotnie
- na drodze jedno-jezdniowej o szerokości jezdni ponad 4,0 m, lub dwu-jezdniowej, przejazd sprzętem
będzie liczony dwukrotnie.
7. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji pracy poszczególnego sprzętu w kartach
pracy potwierdzanych przez sołtysa danego sołectwa oraz zatwierdzonych przez koordynatora akcji
odśnieżania, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2.
8. Rozliczenie będzie następować tylko wg faktycznie wykonanych i zaakceptowanych przez
koordynatora akcji usług w wysokości wynikającej z przemnożenia ceny jednostkowej brutto określonej
w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz ilości wykonanych godzin.
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9. Wszystkie szkody wyrządzone wskutek niewłaściwej pracy sprzętu przy prowadzeniu akcji zima
Wykonawca zobowiązuje się pokryć we własnym zakresie.
10. Faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winne być
wystawiane na:
Nabywca:
Gmina Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
NIP: 647 17 04 413
Odbiorca:
Gmina Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną i wysłać ją za
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191). Adres PEF
6471704413, a wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej umowy załączniki do faktury,
winny być dostarczone na adres ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów.
§5
Warunki płatności
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Rozliczanie wykonanych usług będzie się odbywało na podstawie wystawianych przez Wykonawcę
faktur/rachunków.
Na fakturze/rachunku należy wyszczególnić ilość wykonanych godzin pracy ciągnika z pługiem
oraz pracy ciągnika z piaskarką.
Faktury/rachunki należy przedkładać w okresach miesięcznych za wykonane usługi, do 15 dnia
następnego miesiąca.
Podstawą wystawienia faktury/rachunku za wykonanie usługi będzie potwierdzona przez sołtysa
karta drogowa potwierdzająca czas wykonywania usługi oraz zatwierdzona przez koordynatora
akcji.
Zapłata faktury/rachunku będzie następowała w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
zamawiającego.
Ostateczne wystawienie faktur powinno nastąpić do 30 maja 2020 roku.
Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego
potwierdzającego zebranie piasku oraz kruszyw pozostających na drodze po zakończeniu
prowadzenia usługi zimowego utrzymania dróg.
W przypadku gdy ZUS po zakończeniu niniejszej umowy dokona domiaru składek tytułu
ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z niniejszej umowy, w związku z nieprawidłowym
oświadczeniem wykonawcy, a wykonawca podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i
zdrowotnego w wysokości nie przekraczającej sumy składek odprowadzanych z tytułu
minimalnego wynagrodzenia za pracę wykonawcy, to wykonawca zobowiązuje się zwrócić
zamawiającemu naliczony domiar składek wraz z należnymi odsetkami (zapis dotyczy osób
fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).
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§6
Podwykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy usług :
…………………………………………………………………………………………………………
2.
Zakres usług taki jak: ………………………….. wykonany zostanie przy pomocy następujących
podwykonawców …………………………………………………………………………………….
3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie przez podwykonawcę dalszych umów
podwykonawstwa.
4. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przez Wykonawcę zakresu podwykonawstwa lub rezygnację
z realizacji podwykonawstwa w trakcie realizacji umowy, z tym że zmiana musi zostać dokonana w
formie aneksu, pod rygorem nieważności.
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy
pomocy tych podwykonawców.
§7
Kary umowne
1.

Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek
ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego (brutto) za przedmiot umowy.
2. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za niewłaściwe wykonywanie usług w
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto licząc za:
- każdy dzień stwierdzonej niewłaściwej realizacji umowy, oraz
- każde ujawnione zdarzenie zastosowania składu mieszanki niezgodnego z zapisem § 2 ust. 2.5 umowy.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
(brutto) o ile zostanie stwierdzone, że po 30 kwietnia 2020 r. na drogach lub poboczach dróg gminnych
w sołectwie …………….. zalega kruszywo, które zostało rozsypane w celu ułatwienia przejazdu w
zimie.
4. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z
przyczyn za które ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
(brutto).
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
1.

§8
Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy są dopuszczalne jedynie w wypadkach enumeratywnie określonych przepisami Ustawy lub
przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub postanowieniami specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz na warunkach tam określonych.
2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy, jak również rozwiązanie umowy za zgodą obu
stron, wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy, dla swej ważności wymagają zachowania formy
pisemnej, z zachowaniem postanowienia ust. 1 powyżej.
§9
Odstąpienie od umowy
1.

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Godów”

4

Gmina Godów

1.1 w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach,
1.2 w przypadku udokumentowanego rażącego nie wywiązywania się przez Wykonawcę
z warunków umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
1.3 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
1.4 wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie - odstąpienie od umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,
1.5 wykonawca przerwał wykonywanie usługi i przerwa ta trwa dłużej niż jeden tydzień - odstąpienie
od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli :
2.1 zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w
terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur - odstąpienie od umowy w tym
przypadku może nastąpić w terminie dwóch tygodni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach,
2.2 zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec wykonawcy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie dwóch tygodni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym może nastąpić z chwilą wyczerpania kwoty, o
której mowa w § 4 ust. 2 umowy w sytuacji, gdy wyczerpanie to nastąpi przed upływem terminu, o
którym mowa w § 3.
§ 10
Postanowienia końcowe
1.
1.1
1.2
2.

3.
4.

5.

Strony wyznaczają swoich przedstawicieli odpowiedzialnych za wykonanie i rozliczenie usługi :
wykonawca : ………………………………………
zamawiający – koordynator akcji: MARCIN FROS
Wykonawca we własnym zakresie powierza wykonanie usług podwykonawcom, za działanie
których bierze pełną odpowiedzialność. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od wykonawcy
zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodny z
założeniami i przepisami.
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
Zamawiający nie wyraża zgody na przelew (cesję) wierzytelności z wynagrodzenia Wykonawcy
lub innego roszczenia Wykonawcy o charakterze pieniężnym przysługującego wobec
Zamawiającego chyba, że Zamawiający inaczej postanowi. Zgoda na przelew (cesję)
wierzytelności może być uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków, określonych przez
Zamawiającego w odrębnym piśmie.
Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się
rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu
będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby zamawiającego.
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6.

7.

W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych
ustaw.
Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
jeden dla wykonawcy, trzy dla zamawiającego.

Zamawiający:

………………………………….

Wykonawca:

………………………………..

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Godów”

6

