Załącznik Nr 7
(projekt)
UMOWA Nr ..............…
zawarta w dniu …................................. r. w Szydłowcu, pomiędzy:
Gminą Szydłowiec, mającą swą siedzibę w Szydłowcu, Pl. Rynek Wielki 1
NIP 799-191-31-58,
reprezentowaną przez:
Pana Artura Ludwa – Burmistrza Szydłowca
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Czarnoty
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................…...
z siedzibą:
…...........................................................................................................................................
reprezentowanym przez
1. . ….................................................................…
2.

…....................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”
wspólnie dalej zwanymi „Stronami”, oddzielnie zaś „Stroną”.
Umowa została zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty
Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art.39 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zmianami)
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług sprzętowych
przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie gminy Szydłowiec w roku 2018.
Zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i zwalczanie śliskości

dróg na terenie gminy Szydłowiec w 2018 roku”.
§2
1. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji
przedmiotu zamówienia t.j. kierowców pojazdów, operatora ładowarki.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę powyższego wymagania przez zobowiązanie Wykonawcy do
przedłożenia wykazu osób, które będą wykonywać w/w czynności na rzecz
zamawiającego oraz dokumentów potwierdzających ich zatrudnienie zgodnie z
kodeksem pracy (art.22 k.p.) W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli
niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o pracę,
Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,1 % wartości brutto umowy

wykonania przedmiotu zamówienia, za każdy dzień niespełnienia przedmiotowego
wymogu przez Wykonawcę.
§3
1. Okres realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.03.2018 r.
2. Zamówienie realizowane będzie na podstawie telefonicznego, lub mailowego zgłoszenia
przez pracownika Referatu Zarządu Dróg. W zgłoszeniu zostaną określone drogi jakie należy
odśnieżać i likwidować śliskość.
3. Odśnieżanie i likwidacja śliskości zostanie rozpoczęta w ciągu …………………………
od zgłoszenia.
4. Wykonawca poinformuje telefonicznie pod nr tel. 48 617 8653;……………………….
podając:
1) godzinę i miejsce rozpoczęcia odśnieżania lub likwidację śliskości
2) godzinę i miejsce zakończenia odśnieżania lub likwidację śliskości
§4
1.
Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane usługi będzie następować w okresach
miesięcznych według cen jednostkowych, o których mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu
zgodnych z ofertą stanowiącą załącznik nr 1.
2.
Ustala się następujące ceny jednostkowe pracy sprzętu do odśnieżania i likwidacji
śliskości:
a) za całodobowe odśnieżanie dróg wg standardu I wykazanych w tabeli nr 1, załącznik Tab.
1
cena netto …………….. za 1 dobę prowadzenia akcji odśnieżania,
cena brutto …………….. za 1 dobę prowadzenia akcji odśnieżania;
b) za 1 km zimowego utrzymania dróg wg standardu II, zgodnie z tabelą nr 1, tabelą nr 2 i
tabelą nr 3, załącznik Tab. 2 i 3
cena netto ..………………… zł za 1 km odśnieżonej drogi (przejazd tam i z powrotem),
cena brutto ..………………... zł za 1 km odśnieżonej drogi (przejazd tam i z powrotem);
c) za 1 km zimowego utrzymania dróg wg standardu III, zgodnie z tabelą nr 1, tabelą nr 2 i
tabelą nr 3, załącznik Tab. 2 i 3
cena netto ………………… zł za 1 km odśnieżonej drogi (przejazd tam i z powrotem),
cena brutto ………………… zł za 1 km odśnieżonej drogi (przejazd tam i z powrotem).
d) za 1 km zimowego utrzymania dróg wg standardu IV, zgodnie z tabelą nr 1, tabelą nr 2 i
tabelą nr 3, załącznik Tab. 2 i 3
cena netto ………………… zł za 1 km odśnieżonej drogi (przejazd tam i z powrotem),
cena brutto ………………… zł za 1 km odśnieżonej drogi (przejazd tam i z powrotem).
3.
Zamieszczone w ust. 2 niniejszego paragrafu ceny jednostkowo obowiązują w dni
robocze, niedziele i święta.
4.
Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów dojazdów sprzętu do miejsca
wykonywania usługi oraz kosztów montażu i demontażu sprzętu.
5.
Podatek VAT dla przedmiotu umowy wynosi …………% i zostanie naliczony w
fakturach wystawionych przez Wykonawcę.
§5
1. Strony postanawiają, że rozliczenie usług odbywać się będzie fakturami miesięcznymi
wystawionymi na adres:

Gmina Szydłowiec
Rynek Wielki 1
NIP 799-19-13-158
na podstawie cen wskazanych w ofercie.
2. Osobami upoważnionymi do potwierdzenia wykonanych usług jest Kierownik oraz
dyżurni pracownicy Referatu Zarządu Dróg U. M. w Szydłowcu na podstawie prowadzonego
przez RZD dziennika pracy sprzętu przy zimowym utrzymaniu dróg.
3. Wynagrodzenie za wykonane usługi będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy
podane w fakturze w ciągu ………………….. dni od daty jej wystawienia.
§6
1. W przypadku zawarcia umów o wykonywanie prac z podwykonawcami Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu przez
Wykonawcę należności wobec podwykonawców z tytułu wykonania prac stanowiących
przedmiot niniejszej umowy.
2. Brak podpisania wyżej wymienionych protokołów i oświadczeń skutkuje tym,
iż wynagrodzenie Wykonawcy określone niniejszą umową, nie jest wymagalne.
3. Wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę w skutek zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług,
b. wysokości
minimalnego
wynagrodzenia
za
pracę
ustalonego
na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości
stawki
składki
na
ubezpieczenia
społeczne
lub
zdrowotne.
Zmiana może nastąpić na wniosek Wykonawcy. Wysokość zmiany musi być
udokumentowana, zaakceptowana i uzgodniona z Zamawiającym.
§7
Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:
1. w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy poprzez
niewłaściwe odśnieżenie - brak czarnej jezdni po 4 godzinach od ustania opadów w przypadku standardu I - w wysokości 100% wartości jaka przypada proporcjonalnie do
długości nie odśnieżonej ulicy,
2. dla ulic odśnieżanych wg standardu II, III i IV w wysokości 100% ceny jednostkowej
pomnożoną przez długość nie odśnieżonej ulicy,
3. strony zastrzegają, sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,
4. Zamawiający ma prawo potrącić bez zgody Wykonawcy naliczone kary umowne wraz z
odsetkami ustawowymi od tych kar z faktur wystawionych przez Wykonawcę.
§8
1. Strony ustalają , że niewykorzystanie przez Zamawiającego całego zakresu ilościowego
zamówienia nie będzie podstawą do roszczeń zapłaty ze strony Wykonawcy wobec
Zamawiającego z tytułu wynagrodzenia umownego.
2. Ostateczna wartość zamówienia zostanie ustalona na podstawie faktycznie
przepracowanych godzin sprzętu i przejechanych km nośników w zakresie odśnieżania i
likwidacji śliskości.

§9
Zamawiający odbiera wykonanie usługi od wykonawcy na podstawie przeprowadzonej przez
upoważnionych pracowników RZD kontroli dróg, które były odśnieżane i na których
zwalczano śliskość. Odbiór nastąpi po stwierdzeniu,że usługa będąca przedmiotem umowy
została wykonana zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.
§ 10
1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie
pisemnej.
2. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba
że zachodzą okoliczności zawarte w art.144 przedmiotowej ustawy.
§ 11
Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają
rozstrzyganiu przez Sad właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowane przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowa została sporządzona w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach 3 dla Zamawiającego 1
dla Wykonawcy.
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