„Zimowe utrzymanie dróg”
Załącznik nr 3 do SIWZ

Umowa nr GK. -……./2020
zawarta w dniu ……………. roku, w Regułach
pomiędzy:
Gminą Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice
Regon: ………….., NIP: …………………………,
reprezentowaną przez:
[Panią Małgorzatę Pachecką - Wójta Gminy Michałowice]
lub
[Pana Jerzego Sieraka –Zastępcę Wójta Gminy Michałowice działającego na podstawie
upoważnienia Wójta Gminy Michałowice nr 248/2018 z dnia 23.11.2018 r]
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”
a
………………………….. (Imię i nazwisko) zamieszkałym ………………. (adres
zamieszkania) prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej
pod firmą ………………..………………........ (pełna nazwa firmy) z siedzibą w
…………………………… (miejscowość i kod pocztowy), ul………, NIP………..…,
REGON ……….…
lub
Firmą „………………………..” prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………… Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ………… z siedzibą
w........................... (miejscowość i kod pocztowy), ul. …………, NIP…………., REGON
…………………
reprezentowaną przez:
…………………….. (Imię i nazwisko) - ………………………………… (stanowisko)
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami”
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”
Nr ZP.271.2….2020 na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843)
Strony zawierają Umowę o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi zimowego utrzymania
dróg gminnych w sezonie 2020 r.
dla części I zgodnie z Wykazem dróg stanowiącym załącznik nr 1 do umowy polegające
na:
1) dwustronnym odśnieżaniu dróg I i II kolejności utrzymania,
2) dwustronnym zwalczaniu śliskości z zastosowaniem środków uszorstniających
z domieszką środków chemicznych w ilości minimum 50% (w cenę wliczyć
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załadunek oraz użyty materiał) dróg I kolejności utrzymania,
3) dwustronne zwalczanie śliskości z zastosowaniem soli (w cenę wliczyć załadunek oraz
użyty materiał) dróg I kolejności utrzymania,
4) dwustronne zwalczanie śliskości z zastosowaniem środków uszorstniających z
domieszką środków chemicznych w ilości minimum 30% (w cenę wliczyć załadunek
oraz użyty materiał) dróg I i II kolejności utrzymania,
dla części II zgodnie z Wykazem dróg stanowiącym załącznik nr 1 do umowy polegające
na:
1) dwustronne odśnieżanie dróg I i II kolejności utrzymania,
2) dwustronne zwalczanie śliskości poprzez posypanie piaskiem (w cenę wliczyć załadunek oraz
użyty materiał) dróg I kolejności utrzymania,
3) dwustronne zwalczanie śliskości z zastosowaniem środków uszorstniających z domieszką
środków chemicznych w ilości minimum 30% (w cenę wliczyć załadunek oraz użyty materiał)
dróg I i II kolejności utrzymania.
4) dwustronne zwalczanie śliskości z zastosowaniem środków uszorstniających z domieszką
środków chemicznych w ilości minimum 50% (w cenę wliczyć załadunek oraz użyty materiał)
dróg I kolejności utrzymania.

2. W porozumieniu z Zamawiającym Wykonawca będzie stosował odpowiednie zabiegi
w związku z występującymi warunkami atmosferycznymi bez względu na porę doby.
3. Wykonawca będzie stosował sprzęt i dawkowanie środków uszorstniających
nawierzchnię z uwzględnieniem aktualnych warunków atmosferycznych:
1)pługi, piaskarki, równiarkę do odśnieżania dróg,
2)piasek lub mieszankę piaskowo- solną do zwalczania śliskości.
4. Trasa przejazdu dla dróg I-ej kolejności zostanie uzgodniona z Wykonawcą przed
podpisaniem umowy, natomiast zakres utrzymania będzie każdorazowo zlecany i
uzgadniany z Zamawiającym.
5. Usługi będą wykonane z materiałów Wykonawcy.
6. Szczegółowy zakres i sposób wykonania usługi reguluje SIWZ w pkt 2 - Opis
przedmiotu zamówienia oraz niniejsza umowa.
§2
TERMIN WYKONANIA
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się :
1) rozpoczęcie – .............. .2020 r.
2) zakończenie - 30.04.2020 r.
§3
NADZÓR NAD WYKONANIEM
1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do usług objętych umową będzie: Pan
Łukasz Karczewski.
2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ..............................................................
§4
WYNAGRODZENIE I FORMA PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określone zostaje zgodnie z ofertą
Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 3 do umowy na kwotę: ............................... netto +
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obowiązujący podatku VAT w kwocie ................................. , łączne wynagrodzenie
brutto wynosi: .......................... słownie: ..........................................
2. Ostateczne wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie rzeczywiście wykonanych
i potwierdzonych usług wg cen jednostkowych (netto) ze złożonej oferty stanowiący
załącznik nr 2, wynoszących :
1) koszt odśnieżania dwustronnego - I i II kolejności utrzymania - 1km ........................
zł,
2) koszt dwustronnego zwalczania śliskości z zastosowaniem środków uszorstniających
z domieszką środków chemicznych w ilości minimum 50% - I kolejność utrzymania 1km...............zł,
3) koszt dwustronnego zwalczania śliskości z zastosowaniem soli z dodatkiem chlorków
chemicznych ( w cenę wliczyć załadunek oraz użyty materiał) dróg I kolejności
utrzymania – 1 km …........zł,
4) koszt dwustronnego zwalczania śliskości z zastosowaniem środków uszorstniających
z domieszką środków chemicznych w ilości minimum 30% ( w cenę wliczyć
załadunek oraz użyty materiał) dróg I II kolejności utrzymania - 1km............ .zł,
3. Rozliczenie Wykonawcy następować będzie według następujących zasad:
1)fakturami przejściowymi miesięcznymi, za zakończone i potwierdzone usługi,
protokołem odbioru częściowego,
2)fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze całości usług objętych umową na podstawie
protokołu odbioru końcowego usług,
3)ustala się 30 dniowy termin zapłaty faktur od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy robót podane w fakturze.
4)Koszty robót związane z przygotowaniem materiałów i gotowości sprzętu do
zimowego utrzymania dróg ponosi Wykonawca,
5)do faktury Wykonawca zobowiązany jest załączyć oświadczenie Podwykonawcy o
otrzymanych wynagrodzeniach.
§5
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania pierwszego objazdu z przedstawicielem Zamawiającego przed wystąpieniem
niekorzystnych warunków atmosferycznych na drogach,
2) na drogach I kolejności utrzymania w ciągu …….. godziny od otrzymania zlecenia, oraz
zakończyć je w ciągu 4 godzin. Usługa zostanie uznana przez Zamawiającego za wykonaną
jeżeli nawierzchnia drogi zostanie czysta i o szorstkości zapewniającej bezpieczną jazdę.
Dopuszcza się pozostawienie warstwy śniegu lub błota pośniegowego o grubości nie większej
niż 2 cm,
3) na drogach II kolejności utrzymania w ciągu 1,5 godzin od otrzymania zlecenia i ich
zakończenia w ciągu 6 godzin. Usługa zostanie uznana przez Zamawiającego za wykonaną
jeżeli nawierzchnia drogi zostanie czysta i o szorstkości zapewniającej bezpieczny ruch kołowy
i pieszy. Dopuszcza się pozostawienie warstwy śniegu lub błota pośniegowego o grubości nie
większej niż 2 cm,
4) w Rejonie I zimowego utrzymania dróg dla ciągu ulic: ul. Migdałowa od ul. Polnej i ul.
Środkowa do ul. Szyszkowej w Warszawie - powyższy odcinek obejmuje 2 wiadukty nad
Południową Obwodnicą Warszawy, nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania
zlecenia i zakończyć w ciągu 2 godzin po ustąpieniu. Usługa zostanie uznana przez
Zamawiającego za wykonaną jeżeli nawierzchnia drogi zostanie czysta i o szorstkości
zapewniającej bezpieczny ruch kołowy i pieszy. Dopuszcza się pozostawienie warstwy śniegu
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lub błota pośniegowego o grubości nie większej niż 2 cm. W przypadku śliskości przy niskich
temperaturach należy użyć samej soli,

5) przy wykonywaniu usługi prędkość poruszających się samochodów nie powinna
przekraczać 30km/godz.,
6) przy odśnieżaniu dróg i ulic wąskich i jednokierunkowych śnieg należy płużyć na
przeciwległą stronę chodnika,
7) przy odśnieżaniu zwrócić szczególną uwagę na zachowanie dostępu na przejściach dla
pieszych,
8) potwierdzenia wykonania usługi należy przekazać w formie pisemnej najpóźniej w dniu
następnym do godz. 12 - tej po jej wykonaniu poprzez przekazanie jedną z niżej
wymienionych form:
a) przesłania na nr faxu 22 350 91 01,
b) e-mail sekretariat@ michalowice. pl ,
c) złożenia wykazu w Urzędzie Gminy Michałowice z siedzibą w Regułach.
2. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) Sprawdzania i odbioru wykonanych usług,
2) Zapłaty wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w § 4.
3. Wykonawca potwierdza, iż zatrudnił na umowę o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.,
co najmniej …. osobę skierowaną do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie
wymienionych czynności: wykonywania usług w zakresie czynności kierowcy pługo–
piaskarki, na cały okres realizacji przedmiotu umowy;
1) Wykonawca nie później niż w dniu zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz
osób, o których mowa w ust. 3 i przedstawi do wglądu Zamawiającemu dowody
potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w ust. 3 tj.
dokumenty potwierdzające zatrudnienie na umowę o pracę pracowników skierowanych do
realizacji ww. czynności na rzecz Zamawiającego (np. kopie zanonimizowanych umów o
pracę, oświadczenie własne Wykonawcy itp.). Każdorazowa zmiana wykazu osób, o których
mowa w pkt 1) nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy (tj. Wykonawca przedstawia
korektę tej listy do wiadomości Zamawiającego);
2) Wykonawca zobowiązuje się, iż ww. czynności będą w okresie realizacji Umowy
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j.);
3) Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy o
niewykonaniu przez Wykonawcę obowiązku, o których mowa w pkt 1) może podjąć decyzję
o przeprowadzeniu kontroli poprzez poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.
Wykonawca ma obowiązek, na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawić dowody, o
których mowa w pkt 1), potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o
którym mowa w ust. 3. Przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt 1) nastąpi w
terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze.
4) Wykonawca będzie składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy,
jako załącznik do faktury, sprawozdanie (oświadczenie własne Wykonawcy) dotyczące
czynności wskazanych w ust. 3 i potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w
ust. 3.
5) W przypadku, gdy wynik kontroli PIP lub Zamawiającego wykaże nieprawidłowości w
zakresie niedopełnienia warunku o którym mowa w ust. 8, bądź Wykonawca nie przedstawi
dokumentów o których mowa w pkt 1) lub przedłożone dokumenty nie potwierdzają
postawionego warunku, o którym mowa w ust. 3 Zamawiający naliczy kary umowne,
których wysokość została określona w niniejszej Umowie.
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6)

7)

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zobowiązał Podwykonawców do zatrudnienia osób do
wykonywania wskazanych powyżej czynności na umowę o pracę w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j.) oraz do
dokumentowania
i
przekładania
stosownych
dokumentów
umożliwiających
przeprowadzenie kontroli Podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów np.
w zawieranych między Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego
obowiązku również w stosunku do Podwykonawców.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie na umowę o
pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do pracy na rzecz
Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o
pracę.

§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
1. Wykonawca stwierdza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi dróg
przewidzianych do zimowego utrzymania i uwzględnił je w wynagrodzeniu ofertowym.
2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług,
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne
stosowane do ich wykonania.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego
osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
4. W przypadku nie wykonania zlecenia i wystąpieniu szkody na rzecz osób trzecich
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za straty i szkody.
§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za nie przystąpienie do likwidacji zjawisk na drogach I i II kolejności utrzymania do
wymaganej godziny rozpoczęcia i nie zakończenia usługi w określonym terminie
w wysokości 500 zł za każdy taki przypadek (niezależnie od kar umownych
określonych w §7 ust.1 pkt 2).
2) za przekroczenie terminu określonego w § 5 ust.1 pkt 2 i 3, tj. do przystąpienia
usuwania zjawisk i zakończenia terminu usuwania zjawisk na drogach w wysokości 500
zł, za każdą godzinę opóźnienia, lecz jednorazowo nie więcej niż 10% wynagrodzenia
brutto określonego w §4 ust.1.
3) za nie złożenie potwierdzenia wykonania usługi w formie określonej w § 5 ust.1 pkt 8
w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. W przypadku opóźnienia w złożeniu
potwierdzenia wykonania usługi przekraczającego 2 dni wykonanie usługi zostanie
nie uznane.
4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1,
5) 5000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek nie wywiązania się z zawartego w ofercie
zobowiązania dotyczącego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
związanych z bezpośrednim wykonywanie przedmiotowych usług; Zamawiający zastrzega
sobie możliwość kontroli zobowiązania Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym
w dowolnym momencie trwania umowy (poprzez żądanie złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego, dokumentu, z którego będzie wynikało czy pracownicy są zatrudnieni na
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podstawie umowy o pracę (np.: sprawozdanie Z-06 dla GUS, kopie umów o pracę, dowód
zgłoszenia do ZUS itp.). W razie niezłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5000,00 zł.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: z tytułu odstąpienia od umowy z winy
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1
pomniejszonego o opłaconą wartość usług wykonanych i odebranych, z zastrzeżeniem §
9 ust. 2.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary
umowne.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z jego należności
określonych w fakturach.
5. Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający zlecił na koszt i ryzyko Wykonawcy
wykonanie usług innemu podmiotowi, w przypadku rażącego zaniedbania (zaniechania)
usług związanych z usuwaniem zjawisk zimowych przez Wykonawcę.
§8
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca oświadcza, że nie zamierza/zamierza wykonywać część zamówienia
określoną w ofercie przy pomocy Podwykonawców. W przypadku powierzenia
wykonania części zakresu usług Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za jego
działanie jak za działanie własne.
2. Wykonawca zamówienia na usługi zimowego utrzymania dróg przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
3. Przepisy ust. 1 – 2 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
§9
WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem ex nunc z winy
Wykonawcy w przypadku gdy:
1)wykonawca nie rozpoczął robót, lub je przerwał i ich nie wznowił, mimo wezwań
Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 48 godzin,
2)ogłoszenia upadłości Wykonawcy, lub rozwiązania jego firmy, wydania nakazu zajęcia
majątku, bądź powzięcia informacji, że takie fakty mogą nastąpić,
3)jakość robót wykonywanych przez Wykonawcę rażąco odbiega od warunków
określonych w niniejszej umowie, mimo wezwania Zamawiającego do jej poprawy.
2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy w przypadku gdy wystąpi istotna zmiana
okoliczności powodująca że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takiej sytuacji Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, informując o powyższych okolicznościach
a Wykonawcy może żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części
umowy.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem ex nunc z winy
Zamawiającego w przypadku gdy pozostaje on w zwłoce w płatności faktur ponad 60 dni
od terminu ustalonego w umowie.
4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności wraz
z pisemnym uzasadnieniem tej decyzji. Oświadczenie może być złożone w terminie do
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dnia 30.04.2020 r.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem
natychmiastowym w przypadku niewłaściwego wywiązywania się Wykonawcy z jej
zapisów.
§10
1. W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do wykonania następujących
czynności:
1) wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządza protokół wykonanych robót wg.
daty odstąpienia od umowy,
2) wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonanie roboty do czasu
odstąpienia od umowy.
§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany, zgodnie z zapisami SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych,
jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej Umowy
wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego w szczególności przepisy tytułu XVI, tytułu XV KC
i obowiązujące przepisy właściwe dla przedmiotu umowy oraz ustawy- Prawo zamówień
publicznych.
4. Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze
dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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