UMOWA Nr ...... / 2015 (WZÓR)

Załącznik nr 1
do formularza oferty

zawarta w dniu ....................................... r. w Jeżowie, pomiędzy:
GMINĄ JEŻÓW z siedzibą w Jeżowie ul. Kwiatowa 1
reprezentowaną przez
1. Annę Szeligowską - Wójta Gminy
- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM,
a ............................................................................................................................................
- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:
1. ...........................................................................................................................................
na podst. art. 4 pkt. 8, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j.Dz. U. z 2013r. poz 907 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów Nr 21/2014
z dnia 16 kwietnia 2014r. została zawarta umowa, o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „ZIMOWE
UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY
JEŻÓW W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016”
Realizacja usług prowadzona będzie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz należytą
starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
§2
1.Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi:
obejmujące zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Jeżów
w sezonie zimowym 2015/2016 (w uzasadnionych przypadkach Zamawiający przewiduje
dyżur całodobowy; dyżur podejmowany będzie przez Wykonawcę w uzgodnieniu
z uprawnionym pracownikiem Urzędu Gminy w Jeżowie).
2.Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości dróg
w następującej kolejności i opisany sposób:
1.
kolejność I – trasy przejazdu autobusów szkolnych – jezdnia odśnieżona na całej
szerokości i posypana w sposób umożliwiający bezpieczeństwo i płynność ruchu.
2.
kolejność II - drogi gminne i wewnętrzne: jezdnia odśnieżona w miejscach zasp;
odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek; jezdnia posypana na
odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
3.
kolejność III – inne drogi gminne i wewnętrzne: tak jak w kolejności II, ale
na wyraźne polecenie Zamawiającego - Gminy Jeżów.
Przez zwalczanie śliskości rozumie się posypywanie drogi mieszanką solno-piaskową
w stosunku 1:4.
Praca zostanie wykonana własnym sprzętem Wykonawcy, mieszanką solno-piaskową
przygotowaną i zapewnioną przez Wykonawcę.
3.Wykonawca

przy każdorazowej dostawie mieszanki solno-piaskowej przedłoży

Zamawiającemu kwit wagowy lub inny dokument świadczący o ilości dostarczanej
mieszanki. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyrywkowego sprawdzenia ilości
dostarczanej mieszanki. W przypadku wątpliwości, co do ilości dostarczanej mieszanki
solno- piaskowej, Wykonawca (lub przedstawiciel Wykonawcy) razem z Zamawiającym
( lub przedstawicielem Zamawiającego) dokonają kontroli ilości dostarczonej mieszanki
solno- piaskowej dokonując sprawdzenia jej wagi ( udając się na wagę w celu wyjaśnienia
wątpliwości).
4.Wykonawca przystąpi do wykonania prac tylko i wyłącznie po otrzymaniu zlecenia
telefonicznie, za pomocą sms-a lub poczty e-mail od uprawnionego pracownika Urzędu
Gminy w Jeżowie informującego o takiej konieczności.
Wykonawca przystąpi do wykonania prac niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu
2 godzin od chwili uzyskania zlecenia o konieczności wykonania prac od uprawnionego
pracownika Urzędu Gminy w Jeżowie. Jeżeli Wykonawca po dwukrotnym zgłoszeniu prac
przez Zamawiającego nie wykona zlecenia w danym miejscu i czasie, Zamawiający naliczy
kary umowne.
5.Wykonawca przystępuje do realizacji usługi przy równoczesnym przystąpieniu do pracy
w części południowej, północnej i środkowej Gminy Jeżów.
Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość kontaktu ze sobą przez posiadanie
telefonu komórkowego i stacjonarnego czynnego 24 godz./dobę, a także umożliwi kontakt
z kierującymi pojazdami, którymi będą świadczone prace będące przedmiotem umowy
(kierowcy muszą być wyposażeni w sprawnie działające telefony komórkowe). Ponadto
Wykonawca poda adres poczty e-mail w celu przekazywania informacji i zleceń
dotyczących realizacji usługi.
6.Dowodem potwierdzającym czas pracy sprzętu użytego do realizacji przedmiotu umowy
będzie karta pracy pojazdu potwierdzona przez sołtysa lub upoważnionego pracownika
Urzędu Gminy w Jeżowie, a dowodem potwierdzającym ilość dostarczonej mieszanki
solno- piaskowej będą kwity wagowe.
7.Informacje o wykonaniu usługi Wykonawca przekazuje Zamawiającemu za pomocą smsa, poczty e-mail lub pisemnie następnego dnia roboczego po wykonaniu usługi.
Dokumentem potwierdzającym wykonanie zleconej usługi jest forma pisemna, e-mail lub
SMS. Potwierdzeniem wykonania usługi ze strony Zamawiającego są opieczętowane
i podpisane przez sołtysów lub uprawnionego pracownika Urzędu Gminy w Jeżowie karty
pracy sprzętu do zwalczania śliskości oraz karty pracy sprzętu do odśnieżania. Brak
potwierdzenia traktowany jest jako brak wykonania usługi, za co nie przysługuje
wynagrodzenie.
8.Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 godzin od
zgłoszenia, usunąć usterki dotyczące nieprawidłowo wykonanej usługi. Zamawiający ma
prawo dwukrotnego zgłoszenia pisemnie, drogą poczty e-mail lub za pomocą faksu
reklamacji dotyczącej nieprawidłowo wykonanej usługi w danym miejscu i czasie. Jeżeli po
dwukrotnym zgłoszeniu reklamacji Wykonawca nie usunie usterki, Zamawiający naliczy
kary umowne. Za prace objęte reklamacją Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
Usuniecie usterek w zakresie świadczonej usługi nie będzie powodowało naliczenia kar
tylko i wyłącznie w przypadku ich usunięcia.
§ 3.
Usługa świadczona będzie w okresie od podpisania umowy do 30 kwietnia 2016 r.

1.

§ 4.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usługi ustala się jako sumę:

a) iloczynu ilości godzin pracy sprzętu w rozbiciu szczegółowym na poszczególne maszyny
i urządzenia w danym okresie rozliczeniowym i jednostkowej ceny netto za godzinę
wykonywania poszczególnych rodzajów prac przy użyciu poszczególnych maszyn
i urządzeń – zgodnie z ofertą Wykonawcy,
b) iloczynu ilości faktycznie zużytej w danym okresie rozliczeniowym mieszanki
i jednostkowej ceny netto przygotowania tej mieszanki w danym okresie rozliczeniowym–
zgodnie z ofertą Wykonawcy (Formularz ofertowy),
–
potwierdzonych w protokole odbioru podpisanym przez strony.
2.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem umowy. Wykonawcy
nie przysługują dodatkowe roszczenia mające na celu pokrycie kosztów powstałych
w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności nie przysługują
Wykonawcy roszczenia odszkodowawcze związane z naprawami lub koniecznością
wymiany maszyn i urządzeń uszkodzonych lub zniszczonych w związku z wykonywaniem
niniejszej umowy.
3.
Podstawę do określenia ceny jednostkowej netto stanowi kopia oferty stanowiąca
załącznik do niniejszej Umowy.
4. Ceny jednostkowe netto wyszczególnione w ofercie Wykonawcy nie mogą ulec zmianie
w okresie trwania umowy. Przewidywane maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy netto
wynosi ……………………………………., brutto wynosi …...........…………..................
Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia, jeżeli w okresie
obowiązywania umowy wartość wykonanych usług nie osiągnie kwoty maksymalnego
wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
5. Wynagrodzenie netto należne Wykonawcy, ustalone zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu, będzie powiększone o należny podatek VAT w wysokości zgodnej
z obowiązującymi przepisami.
6. Płatność następuje za faktyczne wykonanie usługi na podstawie faktur VAT . Wykonawcy
nie przysługuje wynagrodzenie za pozostawanie w gotowości do świadczenia usług
wchodzących w zakres przedmiotu umowy.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie
zapytania ofertowego i na etapie podpisywania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo
do zmiany treści umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia warunków
atmosferycznych, które istotnie uniemożliwiają wykonanie, poszczególnych rodzajów prac
przy użyciu poszczególnych maszyn i urządzeń zgodnie z ofertą Wykonawcy.
8. Możliwość zmiany dotyczy ilości godzin prac sprzętu w rozbiciu na poszczególne
maszyny i urządzenia oraz ilości ton mieszanki solno- piaskowej w okresie realizacji
umowy z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny jednostkowej netto wyszczególnionej
w ofercie, która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę netto umówionego
wynagrodzenia.
9. Wierzytelność z tytułu wynagrodzenia nie może być przedmiotem cesji bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
10. Kary umowne w pierwszej kolejności przed innymi zobowiązaniami będą potrącane
z wynagrodzenia Wykonawcy.

11.Płatność za wykonaną usługę następować będzie na podstawie wystawianych faktur VAT.
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej na
koniec miesiąca, w którym usługa była wykonywana.
Załącznikiem faktury jest zestawienie miesięczne wykonanej usługi wraz z kartami
drogowymi potwierdzonymi przez sołtysa lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy
w Jeżowie, a dowodem potwierdzającym ilość dostarczonej mieszanki solno-piaskowej
będą kwity wagowe.
12. Rozliczenie wykonanych robót będzie dokonywane po odebraniu tych robót przez
Zamawiającego.
§ 5.
Do obowiązków Zamawiającego należy:
1. Informowanie Wykonawcy o konieczności świadczenia usługi
2. Zapłata umówionego wynagrodzenia.
§ 6.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami,
2. Wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie,
3. Przedstawienie rozliczenia z wykonanej usługi określonej w § 1, najpóźniej następnego
dnia roboczego po jej wykonaniu, do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
§ 7.
1. Wykonawca wykona zamówienie siłami własnymi.
2.Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak
za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie. Wykonawca ponosi wyłączną
odpowiedzialność za szkody, które wystąpiły w związku z realizacją zamówienia.
§ 8.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają sobie prawo
dochodzenia kar umownych:
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości
10 % wynagrodzenia określonego w § 4 umowy,
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 250,00 zł za każdy dzień
zwłoki,
- w przypadku, gdy po dwukrotnym zgłoszeniu przez Zamawiającego reklamacji co do
prawidłowości wykonania usługi, usterka nie zostanie usunięta – w wysokości 250,00zł za
każdy dzień zwłoki.
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości
10 % wynagrodzenia określonego w § 4 umowy.
3. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia na
zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę umowną.
§ 9.
1. Przewiduje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w myśl
art. 144 Prawa zamówień publicznych w sposób przewidziany poniżej.
Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących
przypadkach :
a) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od
Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji
zamówienia, Zamawiający na wniosek wykonawcy może przedłużyć termin realizacji
zamówienia.
b) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia
zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.
c) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla
Zamawiającego, a wynikły one w trakcie realizacji zamówienia.
d) w przypadku gdy zajdzie uzasadniona konieczność ograniczenia lub rezygnacji z części
umownego zakresu usług, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia
wynagrodzenia umownego poprzez korektę wartości przedmiotu umowy po cenach
i stawkach wynikających z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
e) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostanie bez zmian,
a kwota podatku VAT i wartość brutto zostanie odpowiednio skorygowana zgodnie
z aktualnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.
§ 10.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
§ 11.
1. Ewentualne spory mogące powstać w trakcie realizacji niniejszej umowy będą
rozstrzygane przede wszystkim w drodze negocjacji i wzajemnych uzgodnień.
2. W przypadku braku porozumienia spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozpatrywane
przez właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny.
§ 12.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa zamówień
publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu
Postępowania Cywilnego.
§ 13.
Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: trzy
egzemplarze dla Zamawiającego, dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

..........................................

WYKONAWCA :

...........................................

