Załącznik nr 1

UMOWA NR …………………….
zawarta w dniu ………… pomiędzy Gminą Pruszcz Gdański z siedzibą w Pruszczu
Gdańskim reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………....……………….
zwaną dalej „Zamawiającym”
a

…………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………………,
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do samodzielnego świadczenia
usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników, ciągów pieszych, pieszorowerowych i parkingów na terenie Gminy Pruszcz Gdański, w których skład wchodzą:
1) całodobowa gotowość techniczna pod numerem telefonu .……………… i pełna
dyspozycyjność osób oraz sprzętu niezbędnego do wykonania prac bez względu na dni
wolne od pracy oraz święta, w tym również prowadzenie prac w godzinach nocnych,
2) odśnieżanie przy użyciu opłużonych pojazdów samobieżnych typu lekkiego
(konstrukcja zawieszenia pługa powinna umożliwiać zmianę kierunku odkładania
śniegu w trakcie odpłużania, a krawędź robocza lemiesza pługa winna być wykonana z
materiału nie rysującego nawierzchni), zgodnie z zakresem rzeczowo-ilościowym
stanowiącym załącznik nr 2 (tabela nr 1) do niniejszej umowy,
3) zwalczanie i likwidacja śliskości poprzez posypywanie przy użyciu piaskarek
kruszywa naturalnego (piasek), w ilości 250g na 1 m², zgodnie z zakresem rzeczowoilościowym stanowiącym załącznik nr 2 (tabela nr 1) do niniejszej umowy,
4) odśnieżanie wraz z jednoczesnym posypywaniem piasku przy użyciu pługo-piaskarek,
zgodnie z zakresem rzeczowo-ilościowym stanowiącym załącznik nr 2 (tabela nr 1) do
niniejszej umowy,
5) załadunek, wywóz i rozładunek śniegu z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego
oraz ilości wskazanej przez Zamawiającego,
6) sprzątanie pozostałości po likwidacji śliskości zgodnie z zakresem rzeczowoilościowym stanowiącym załącznik nr 2 (tabela nr 2) do niniejszej umowy,
2. Usługi określone w §1 ust. 1 pkt 2), 3) i 4) na fragmentach chodników, ciągów pieszych i
pieszo-rowerowych niedostępnych dla sprzętu mechanicznego należy wykonywać metodą
ręczną. Zamawiający zakłada, iż wykonywanie robót w taki sposób dotyczyć będzie około
15% całej powierzchni przewidzianej do utrzymania zimowego.
§2
Terminy realizacji
1. Umowa obowiązuje od dnia …………….. do dnia …………… na następujących
warunkach:

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

§3
Rozpoczęcie i zakończenie prac
Każdorazowe rozpoczęcie czynności z zakresu zimowego utrzymania spośród
wymienionych w §1 ust. 1 pkt 2), 3) i 4) odbywa się na telefoniczne polecenie
Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć akcję w ciągu 2 godzin od
otrzymania tego polecenia, z uwzględnieniem poniższych warunków:
1) telefoniczne polecenie o którym mowa wyżej w ust. 1 wskazywać będzie rodzaj
czynności do wykonania oraz termin jej zakończenia,
2) natychmiast po każdym wykonaniu polecenia, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu
telefonicznie zakończenie wykonania czynności objętej poleceniem.
Każdorazowe rozpoczęcie czynności z zakresu zimowego utrzymania wymienionej w §1
ust. 1 pkt 5) odbywa się na pisemne polecenie Zamawiającego, z uwzględnieniem
poniższych warunków:
1) pisemne polecenie o którym mowa wyżej w ust. 2 zawierać będzie termin rozpoczęcia
oraz termin zakończenia,
2) natychmiast po wykonaniu polecenia Wykonawca zgłosi Zamawiającemu
telefonicznie zakończenie wykonania czynności objętej poleceniem.
Rozpoczęcie usługi sprzątania pozostałości po zimie wymienionej w §1 ust. 1 pkt 6)
odbywa się na pisemne polecenie Zamawiającego, z uwzględnieniem poniższych
warunków:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia akcji sprzątania pozimowego w
terminie 3 tygodni od otrzymania polecenia, o którym mowa wyżej,
2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie zakończenie akcji sprzątania
pozimowego.
§4
Cena
Strony ustalają za przedmiot umowy wynagrodzenie w maksymalnej kwocie brutto
………… zł (słownie: ………………………………………………) zgodnie z ofertą
Wykonawcy.
Powyższa cena została obliczona na podstawie stawek określonych przez Wykonawcę w
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy i obejmuje
wszystkie opłaty, koszty, w tym materiały oraz podatki niezbędne do poniesienia w celu
należytego wykonania zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji stawek jednostkowych ujętych w formularzu
cenowym.
§5
Warunki płatności
Strony ustalają następujące zasady wystawiania i płatności faktur:
1) płatności dokonywane będą nie częściej niż jeden raz w miesiącu na podstawie
faktury,
2) podstawą do wystawienia faktury będzie zbiorcze zestawienie wykonanych prac
sporządzone przez Wykonawcę i potwierdzone przez pracownika merytorycznego
Urzędu Gminy. Zbiorcze zestawienie zawiera ilość i rodzaj oraz daty wykonania
poszczególnych czynności,
3) kwota określona w fakturze musi wynikać z sumy iloczynów ilości oraz rodzaju
wykonanych prac w danym miesiącu i stawek jednostkowych określonych w
formularzu cenowym,
4) należności za wykonane prace płatne będą przelewem z konta Zamawiającego na
konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie 21 dni od daty jej wpływu,

5) za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego,
6) Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności względem
Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
§6
Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający jest zobowiązany współdziałać z Wykonawcą w sprawach związanych z
wykonaniem przedmiotu umowy określonego umową.
2. Osobami uprawnionymi do wydawania poleceń określonych w §3 są:
1) Michał Jaruga nr telefonu 600071564 i Adam Borowski 530809899 lub 58-692947 –
do poleceń telefonicznych,
2) Wójt lub Zastępca Wójta – do poleceń pisemnych.
3. Osobą uprawnioną do odbierania telefonicznych zgłoszeń zakończenia wykonania danej
czynności objętej poleceniem jest Michał Jaruga nr telefonu 600071564 i Adam Borowski
530809899 lub 58-6929471.
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3.
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§7
Obowiązki Wykonawcy
Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
Zapewnienie realizacji niniejszej umowy przez 24 h na dobę bez względu na dni wolne od
pracy oraz święta.
Zapewnienie całodobowej łączności telefonicznej umożliwiającej wezwanie do
wykonywania przedmiotu umowy.
W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt zamienny,
którym wykona usługi określone w przedmiocie umowy.
Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w czasie wykonywania
przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim w razie nie wykonania
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się na czas trwania umowy od
odpowiedzialności za wypadki spowodowane prowadzoną działalnością.
Wykonawca wykona roboty samodzielnie siłami swojego przedsiębiorstwa.
Obowiązki kierownika prac pełni ….....................................................

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia wykonania akcji zimowego utrzymania w
wysokości 300,0zł za każdą godzinę zwłoki w stosunku do terminu określonego w §3
ust. 1,
2) za niedotrzymanie terminu zakończenia akcji zimowego utrzymania w wysokości
200,0zł za każdą godzinę zwłoki w stosunku do terminu określonego w telefonicznym
poleceniu o którym mowa w §3 ust. 1 pkt 1),
3) za niedotrzymanie terminu zakończenia wykonania wywozu śniegu w wysokości
300,0zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w pisemnym
poleceniu o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 1),
4) za niedotrzymanie terminu zakończenia wykonania sprzątania pozimowego w
wysokości 300,0zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §3
ust. 3 pkt 1),

5) za każde stwierdzone, po telefonicznym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenie
wykonania czynności objętej poleceniem, niewykonanie lub nienależyte wykonanie
polecenia, w wysokości 500,0zł,
6) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust. 1 umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a) dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów,
b) dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone
kary umowne,
c) potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia przysługującego
Wykonawcy.
§9
Zmiany do umowy
Zamawiający zgodnie z art. 144 Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty , na podstawie ,
której dokonano wyboru Wykonawcy , w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej , z uwzględnieniem podanych warunków jej
wprowadzenia :
a) zmiana spowodowana koniecznością wprowadzenia dodatkowych ulic w obrębie
rejonu, w takim wypadku ulegnie podwyższeniu maksymalnie wynagrodzenie brutto , o
kwotę wynikającą z iloczynu dodanej długości ulic i stawek wskazanych w załączniku
nr 3 do umowy dotyczących chodników,
b) zmiana spowodowana koniecznością usunięcia niektórych ulic objętych niniejszą
umową w takim wypadku ulegnie obniżenie maksymalne wynagrodzenie brutto, o
kwotę wynikającą z iloczynu długości usuniętych ulic i stawek wskazanych w
załączniku nr 3 do umowy dotyczących wykreślonych chodników,
c) zmiana spowodowana koniecznością zmiany ilości dni wykonywania poszczególnych
rodzajów czynności przyjętych w załączniku nr 3 do umowy, wskutek odmiennych
warunków atmosferycznych w stosunku do zakładanych, co skutkować będzie zmianą
maksymalnego wynagrodzenia brutto.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie wywiązać się z obowiązków wynikających
z umowy w zakresie płatności.
2. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy bez wypowiedzenia, niezależnie od nałożonych kar
umownych w następujących przypadkach:
1) gdy Wykonawca opóźni się z rozpoczęciem wykonania akcji zimowego utrzymania o
12 godz. w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1,
2) gdy Wykonawca dopuści się co najmniej trzykrotnego opóźnienia w rozpoczęciu
wykonania akcji zimowego utrzymania o mniej niż 6 godzin w stosunku do terminu
określonego w §3 ust. 1,
3) gdy Wykonawca opóźni się z zakończeniem wykonania akcji zimowego utrzymania o
10 godzin w stosunku do terminu określonego w telefonicznym poleceniu o którym
mowa w §3 ust. 1 pkt 1),

4) gdy Wykonawca dopuści się co najmniej trzykrotnego opóźnienia się z zakończeniem
wykonania akcji zimowego utrzymania o mniej niż 10 godzin w stosunku do terminów
określonych w telefonicznych poleceniach o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1),
5) gdy Wykonawca opóźni się z zakończeniem wykonania wywozu śniegu o ponad 3 dni
w stosunku do terminu określonego w pisemnym poleceniu o którym mowa w §3 ust.
2 pkt 1),
6) gdy Wykonawca opóźni się z zakończeniem wykonania sprzątania pozimowego o
ponad 5 dni w stosunku do terminu, o którym mowa w §3 ust. 3 pkt 1),
7) w przypadku rozwiązania firmy Wykonawcy lub wydania nakazu zajęcia majątku
Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotowego zamówienia.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona
odstępująca od umowy powinna podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji

1.

2.
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§ 11
Prawo i sąd
W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, ewentualne spory związane z
realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 12
Postanowienia końcowe
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach l egz. dla Wykonawcy i 2
egz. dla Zamawiającego.
Zamawiający

Wykonawca

