„Obsługa akcji zimowego utrzymania dróg gminnych oraz parkingów w granicach administracyjnych miasta
Rawa Mazowiecka w sezonie 2016/2017”

Załącznik nr 6

U M OWA
zawarta w dniu …..…………….. 2016 r., pomiędzy Gminą Miasto Rawa Mazowiecka, zwaną
w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: Dariusza Misztala
– Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z kontrasygnatą Skarbnika Miasta Rawa
Mazowiecka Pani Jolanty Witczak, a…………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………...
zwanym w dalszej części „Wykonawcą” o następującej treści:

1.

2.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania na rzecz Zamawiającego
usługi polegające na obsłudze akcji zimowego utrzymania dróg gminnych oraz
parkingów w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka w sezonie
2016/2017. Drogi objęte przedmiotem umowy określa załącznik nr 1 do umowy oraz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiące jej integralną część.
Zakres usług objętych przedmiotem umowy obejmuje:
− odśnieŜanie dróg i parkingów,
− zwalczanie śliskości i gołoledzi dróg i parkingów,
− w przypadku dobrych warunków atmosferycznych (w dniach, w których nie prowadzi
się akcji zimowego utrzymania dróg) – utrzymanie czystości ulic oraz zatok
postojowych poprzez mechaniczne zamiatanie, o częstotliwości co najmniej 1 raz
w tygodniu.

Wykonawca zobowiązany jest do pozostawania w całodobowej gotowości do wykonania
usług objętych przedmiotem umowy, na co składa się:
− utrzymanie gotowości sprzętu słuŜącego do wykonania przedmiotu umowy,
− zapewnienie całodobowego dyŜuru telefonicznego,
− zabezpieczenie materiałów do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia akcji zimowego utrzymania dróg, o którym
mowa w pkt 13.2. ppkt. b) SIWZ rozumiane jako czas przystąpienia do wykonania usługi
w czasie …………………………………… od momentu otrzymania zgłoszenia od
Zamawiającego lub od momentu wystąpienia opadów bądź śliskości.

3.

5.

Wykonawca wykona przedmiot umowy przy uŜyciu własnego sprzętu, środków
i materiałów. Dopuszcza się uŜycie przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu
umowy środków chemicznych i materiałów uszorstniających określonych
w specyfikacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia publicznego pn.: „Obsługa akcji zimowego utrzymania dróg
gminnych oraz parkingów w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka
w sezonie 2016/2017”, oraz zgodnie z wytycznymi w niej zawartymi.

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieŜącego monitoringu stanu dróg
z uwzględnieniem zakresu wymienionego w pkt. 3.2 SIWZ oraz składania informacji
Zamawiającemu w formie pisemnej (e-mail, faks) z przedmiotowego zakresu robót, nie
rzadziej niŜ jeden raz w tygodniu (kaŜdy poniedziałek do godz. 1200).
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§2
Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot umowy w okresie od dnia 15 grudnia
2016 r. do dnia 28 lutego 2017 r.
§3
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy osobiście zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i normami.
§4
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec osób trzecich za wszelkie
szkody wyrządzone przy wykonywaniu usług powierzonych mu niniejszą umową oraz za
szkody wyrządzone osobom trzecim z powodu nie odśnieŜenia, lub teŜ nie usunięcia
śliskości lub gołoledzi dróg objętych przedmiotem umowy.
2. Wykonawca w przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania usługi związanej
z realizacją przedmiotu umowy, samodzielnie- bez wezwania dokona likwidacji szkody
i pokryje ewentualne koszty z nią związane, informując Zamawiającego o tym fakcie.
3. Wykonawca oświadcza, iŜ posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
świadczenia usług objętych przedmiotem umowy o wartości nie mniejszej niŜ 100.000,00
zł. i zobowiązuje się to ubezpieczenie utrzymywać co najmniej do końca trwania umowy.
§5
1. Z tytułu wykonywania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie miesięczne
wynagrodzenie ryczałtowe:
Za miesiąc grudzień 2016 r. w wysokości ………………....................................... zł. brutto
(słownie: …………………………………………………………….….….. złotych 00/100)
Za miesiąc styczeń 2017 r. w wysokości ……………………..…........................... zł. brutto
(słownie: ……………………………………………………….…………złotych 00/100)
Za miesiąc luty 2017 r. w wysokości ……………………...…............................... zł. brutto
(słownie.………………………………………………………………….. złotych 00/100)
2. Miesięczne wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego, na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu kaŜdego miesiąca kalendarzowego,
przelewem na jego konto w terminie 30 dni, licząc od dnia jej doręczenia.
Nr konta Wykonawcy………………………………………………………………………
3. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do
dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcy
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. JeŜeli
część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana była
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do
złoŜenia Zamawiającemu wraz z fakturą, pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, o dokonaniu na jego rzecz zapłaty, zgodnie z terminem
określonym w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. Oświadczenie
powinno zawierać zestawienie wszystkich kwot, które są naleŜne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytułu tej faktury. Wraz z oświadczeniem Wykonawca złoŜy
Zamawiającemu wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności
na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w szczególności potwierdzone za
zgodność z oryginałem kopie: dowodów zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy,
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faktur Podwykonawcy, protokołów odbioru wykonanych robót budowlanych, dostaw lub
usług, stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez Podwykonawcę
i potwierdzających zakres wykonanych prac. Określone w § 8 zapisy dotyczące obowiązku
udokumentowania dokonanej płatności przez wykonawcę czy podwykonawcę winny
zostać wprowadzone do kaŜdej umowy na podwykonawstwo wg reguł wskazanych w
niniejszym ustępie. Brak dokonania stosownych zapisów będzie stanowiło podstawę do nie
wyraŜenia zgody przewidzianej w § 8 niniejszej umowy.
§6
1. Wykonawca jest obowiązany do zapłaty Zamawiającemu kaŜdorazowo kary umownej
w wysokości 2% wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za nie
wykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w § 1 ust. 2 umowy, jeŜeli nie
wykonał on tych obowiązków w ciągu 4 godzin od momentu telefonicznego, mailowego
lub faksem zgłoszenia przez Zamawiającego faktu ich nie wykonania.
2. W przypadku przekroczenia czasu reakcji, o którym mowa §1 ust. 4 z winy Wykonawcy,
Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 200,00 zł. brutto (słownie złotych:
dwieście 00/100) za kaŜdą rozpoczętą godzinę spóźnienia.
3. W przypadku nienaleŜytego wykonania robót poniŜej poziomu obowiązującego standardu,
Zamawiający ma prawo obciąŜyć Wykonawcę kosztami doprowadzenia drogi do
właściwego standardu, a w przypadku nagminnego nienaleŜytego wykonywania robót
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym i naliczyć karę umowną, o której mowa
w § 7 ust. 2.
4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 300,00 zł. brutto (słownie złotych:
trzysta 00/100) za zwłokę w przedłoŜeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi – za kaŜdy dzień opóźnienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.
6. Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kar umownych z naleŜnego mu wynagrodzenia
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
jeŜeli szkoda przewyŜsza wartość kar umownych.
§7
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku stwierdzenia
przez Zamawiającego trzykrotnego nie wykonania przez Wykonawcę którejkolwiek
z usług będących przedmiotem umowy.
2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zawinionych przez
Wykonawcę, o których mowa w ust.1, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za
prace juŜ wykonane i nie zapłacone. Ponadto jest on obowiązany z tego tytułu do zapłaty
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia miesięcznego, o którym
mowa w § 5 ust. 1 umowy.
§8
( dotyczy sytuacji wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców)
1. Wykonawca moŜe powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części zamówienia
podwykonawcy według zasad określonych w Ustawie PZP oraz przepisach kodeksu
cywilnego, pod warunkiem, Ŝe posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca
ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty powierzone
podwykonawcom.
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2. Wykonawca
wykona
przy
udziale
Podwykonawców:
……………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………………...…………
…………………………………………………………………………….………...………
(nazwa, adres podwykonawcy, zakres czynności)
3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moŜe być dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy usługi.
4. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu
odpowiedzialności za wady i okresu odpowiedzialności, aby nie był on mniejszy
i krótszy od zakresu i okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec
Zamawiającego.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca usługi przedkłada
Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, poświadczoną za zgodność z
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy
lub usługi.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się przepisy art. 143b –
143d Ustawy PZP.
§9
1.
2.

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
Zmiany te mogą dotyczyć, w szczególności:
a) terminu wykonania usług w przypadku wystąpienia okoliczności
nieprzewidzianych w dniu zawarcia umowy;
b) fakturowania sposobu wykonania usługi;
c) innych zdarzeń losowych, których nie moŜna było przewidzieć na etapie
podpisania umowy.
§10

Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy rozstrzygają sądy
powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§12
Integralną część umowy stanowią:
1. oferta Wykonawcy,
2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
3. specyfikacja techniczna,
4. wykaz ulic objętych przedmiotem umowy (załącznik nr 1 do SIWZ),
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5. opłacona polisa.
§ 13
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze
otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

