Załącznik nr 6 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

UMOWA nr ……………
zawarta w Olszanicy w dniu ............................... r., pomiędzy:
Gminą Olszanica z siedzibą w Olszanicy 81, 38-722 Olszanica ,
REGON 370440057 zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
Pana Krzysztofa Zapałę – Wójt Gminy Olszanica
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Panią Lucynę Weremińską
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………….
reprezentowanym przez:
1.
2.
NIP ………………………

NIP 6881246016 ;

REGON …………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
Oświadczenia Stron
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019
r., poz. 1843).
2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, o której
mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt (12– 23) tej
ustawy.
Postanowienia ogólne
§1
1. Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego, które polega na zimowym
utrzymaniu dróg gminnych i wewnętrznych oraz chodników na terenie Gminy Olszanica w
sezonie zimowym 2019/2020 w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z przyjętą ofertą stanowią integralną
część niniejszej umowy.
§2
1. Zakres robót i usług, które obowiązany jest realizować Wykonawca obejmuje:
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a) odśnieżanie i doraźne zwalczanie śliskości dróg/chodników;
b) zapewnienie na własny koszt bezpieczeństwa pracowników zatrudnionych przy zimowym
utrzymaniu dróg;
c) prowadzenie ewidencji pracy pojazdów (sprzętu);
f) koordynację i kierowanie robotami zimowego utrzymania przez wyznaczonych
i kompetentnych pracowników;
g) zbieranie informacji o sytuacjach na drogach i przekazywanie danych Zamawiającemu;
h) w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia zastępczego
sprzętu w ciągu 3 godzin zdolnego do dalszej pracy.
§3
1. Wykonawca we własnym zakresie zapewni, zabezpieczy, przechowa i przewiezie materiał
do posypywania dróg (piasek, sól) w celu doraźnego zwalczania śliskości.
2. Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
§4
1. Zamawiający ma prawo skrócić lub ograniczyć planowany zakres i czas realizacji robót jak
również zrezygnować całkowicie z wynajmu niektórych nośników w przypadku niedoboru
środków finansowych przeznaczonych na ich realizację lub ze względu na korzystne warunki
atmosferyczne.
2. Zamawiający ma prawo zawieszenia akcji bez prawa wynagrodzenia jeżeli korzystne
warunki atmosferyczne i stan nawierzchni na to pozwolą.
3. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu wykonywania usług podejmować będzie Wójt
Gminy Olszanica.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewniania łączności telefonicznej z kierowcami
i operatorami pracującymi przy zimowym utrzymaniu dróg – telefon komórkowy.
5. Każdorazowe odśnieżenie jezdni należy potwierdzić u Sołtysa wsi danego sołectwa.
6. Za wszelkie szkody powstałe u Zamawiającego lub u osób trzecich przy wykonywaniu
niniejszej umowy albo związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy
przez Wykonawcę lub osoby mu podlegające, pełną odpowiedzialność odszkodowawczą
ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca posiada aktualną polisę ubezpieczenia OC w związku z prowadzoną
działalnością nr. ……… oraz zobowiązuje się do jej utrzymania przez cały okres
obowiązywania umowy. Kopie stosownych polis będą przekazywane Zamawiającemu.
§5
1.Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację usług będzie równe iloczynowi:
cena za 1 km utrzymania drogi/chodnika (odśnieżanie/usuwaniem śliskości) x ilość km x
krotność potwierdzona przez Sołtysa wsi.
2. Cena za 1 km odśnieżania drogi/chodnika …………………..wynosi ……….. zł/km brutto.
Cena za 1 km zwalczania śliskości drogi/chodnika………….wynosi …………zł/km brutto.
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3. Kwota określona w ust.2 zawiera wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia konieczne do poniesienia celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia
oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego
§6
1. Wynagrodzenie za należyte wykonanie utrzymania dróg/chodników płatne będzie
przelewem na konto wykonawcy w okresach miesięcznych po wykonaniu pracy i
przedłożeniu rachunku.
2. Termin płatności w ciągu ………………………..dni od daty otrzymania rachunku.
§7
Rozpoczęcie sezonu nastąpi w zależności od panujących warunków atmosferycznych.
Termin rozpoczęcia – od dnia podpisania umowy.
Pożądany termin wykonania zamówienia - 30.04.2020r.
§8
W przypadku podzlecenia robót przez Wykonawcę innym Podwykonawcom, Wykonawca
powinien przedstawić Zamawiającemu umowę z podwykonawcą do akceptacji i uzyskać
pisemną zgodę Zamawiającego na zlecenie robót Podwykonawcy. Zgoda na powyższe nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za realizację przedmiotu umowy i nie może być
podstawą do zmiany ceny ofertowej. Zapłata za roboty, które Wykonawca zlecił
Podwykonawcy zostanie dokonana po udokumentowaniu, że Wykonawca zapłacił
Podwykonawcy.
§9
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały
okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących następujące czynności:
……………………………..
(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie
i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Zamawiającemu
oświadczenie, że czynności wskazane w ust 1 wykonywane są i będą przez osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku
zmiany osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1 lub zmiany sposobu zatrudnienia
tych osób, nie później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę
obowiązku, którym mowa w ust. 1, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej
Inspekcji Pracy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez
cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w
ust. 1 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego
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obowiązku.
§ 10
1. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie przedstawiciel
wyznaczony przez Wójta gminy Olszanica w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30 pod nr tel.
13 461 70 45.
2. Zamawiający ma prawo do kontroli realizacji zadań wynikających z umowy w każdym
momencie doby.
3. Osoby kierujące robotami ze strony Wykonawcy zobowiązane są udzielać rzetelnych
informacji przedstawicielom Zamawiającego dot. bieżącego zakresu wykonywanych prac
oraz stanu utrzymania poszczególnych odcinków dróg.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w tym finansową - za szkody powstałe na rzecz
osób trzecich na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usług będących
przedmiotem umowy.
§ 11
1. W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający
zastosuje następujące sankcje finansowe:
1) w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w prowadzeniu akcji zimowego
utrzymania bądź nie podjęcia jej lub opóźnienia w podjęciu akcji na wezwanie, Zamawiający
zastosuje potrącenie z zakresu wykonywanych robót wykazanych do 10 % wartości brutto w
rozliczeniu miesięcznym.
2) w przypadku nie podjęcia akcji czynnej na wezwanie Zamawiającego jeżeli zagraża
to bezpieczeństwu ruchu Zamawiający zleca roboty innemu Wykonawcy na koszt
Wykonawcy z którym jest zawarta umowa. Ewentualne skutki finansowe wynikłe
z zaniedbań poniesie dotychczasowy Wykonawca.
2. Za nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać
zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.
§ 12
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy chyba że zachodzi co
najmniej jedna z następujących okoliczności:
1)
Zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz w postaci
jednoznacznych postanowień umownych które określają ich zakres, w szczególności
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian,
2)
Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki;
a)
Zmiany wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych
lub technicznych w szczególności dotyczących zamienności sprzętu, usług
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego.
b)
Zmiana wykonawcy spowodowałoby istotną niedogodność lub znaczne
zwiększenie kosztów dla zamawiającego.
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c)
Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie.
3)
Zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a)
Konieczność zmiany umowy spowodowane jest okolicznościami których
zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć
b)
Wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia m określonej
pierwotnie umowy
4)
Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy
wykonawca :
a)
Na podstawie postanowień umownych o których mowa w pkt 1
b)
W wyniku połączenia podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji
lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa o ile nowy
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian warunków
umowy,
c)
W wyniku przyjęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem
jego podwykonawców
5)
Zmiany niezależnie od ich wartości nie są istotne w rozumieniu art. 11 ust 1 e ustawy
pzp,
6)
Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 i mniejsza od wartości 10 % wartości zamówienia określonego
pierwotnie w umowie,
2. Zamawiający poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art.144 ust.1 pkt 2 –
6 ustawy pzp przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej
umowy a także w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy, w następujących okolicznościach:
- zmiany zakresu prac wykonywanych przy pomocy podwykonawców w przypadku
niemożności wykonania siłami własnymi z uwagi na awarie, akty wandalizmu zdarzenia
losowe,
- zmiana sprzętu pod warunkiem że odpowiada warunkom podległym siwz,
- zmiana obowiązującej stawki VAT,
- zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstania obowiązku
podatkowego,
3. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian
postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy,
4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w ust.1. Wniosek o zmianę
postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
5. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.
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§ 13
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest
w formie pisemnej kierować swoje roszczenia do Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia
Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili ogłoszenia roszczenia.
3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi
na roszczenie w terminie Wykonawca może zwrócić się do Sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
§ 14
Zamawiający może odstąpić od umowy:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
b) gdy zostanie ogłoszona upadłość lub wszczęte postępowanie likwidacyjne bądź
egzekucyjne w stosunku do Wykonawcy,
c) w przypadku określonym w art. 635 kodeksu cywilnego.
§ 15
Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia
wyłącznie w przypadkach przewidzianych we właściwych przepisach prawa.
§ 16
Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności oraz powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
§ 17
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 18
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

dwa

egzemplarze

ZAMAWIAJĄCY:
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