UMOWA Nr ……../PN/2019
zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dnia
………………………, w Oleśnie pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, zwanym dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
1. Joachima Hadama

- Dyrektora PZD

a …………………………………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
1. ............................

zwanym

dalej

Wykonawcą,

- .........................................

§1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi – przetarg nieograniczony z dnia 4.10.2019
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następującej usługi:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu oleskiego
Zadanie [numer i nazwa zadnia]
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg następujące ceny jednostkowe
brutto:
{Wg zadania}
Praca piaskarki
Praca pługa odśnieżnego
Łączna praca piaskarki i pługa odśnieżnego
Praca pługa ciągnikowego Łomnica
Praca pługa ciągnikowego Praszka
Praca pługa ciągnikowego Olesno
Praca pługa ciągnikowego Dobrodzień
Praca równiarki Praszka
Praca równiarki Olesno
Praca równiarki Dobrodzień
Praca ładowarki Praszka
Praca ładowarki Olesno
Praca ładowarki Dobrodzień

- ……..………… zł/km,
- ……..………… zł/km,
- ……..………… zł/km,
- ……..………… zł/h,
- ……..………… zł/h,
- ……..………… zł/h,
- ……..………… zł/h,
- ……..………… zł/h,
- ……..………… zł/h,
- ……..………… zł/h,
- ……..………… zł/h,
- ……..………… zł/h,
- ……..………… zł/h,

4. Zakres usług uzależniony będzie od panujących warunków pogodowych – zamawiający dopuszcza możliwość nie skorzystania z
pełnego asortymentu sprzętu objętego umową.
5. Przed nowym sezonem zimowym stawki jednostkowe za pracę sprzętu będą przeliczane w miesiącu październiku wg. „Wskaźnika cen
towarów i usług konsumpcyjnych” (pozycja TRANSPORT) ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w stosunku do
analogicznego miesiąca poprzedniego roku (wskaźnik za miesiąc wrzesień) – zmiany zostaną wprowadzone odpowiednim aneksem do
umowy.
Należności będą regulowane z konta Zamawiającego
w PKO BP o/ Olesno Nr 37 1020 3668 0000 5802 0015 6828
na konto Wykonawcy

§2

§3
W podanej stawce mieszczą się następujące koszty:
a) dojazd do punktu bazowego w …………
b) paliwo i oleje niezbędne do pracy sprzętu,
c) obsługa i naprawy sprzętu,
d) transport (łącznie z załadunkiem) mieszanki piaskowo-solnej z placu składowego Zamawiającego w Praszce na plac składowy
Wykonawcy,
e) załadunek piaskarek
f) koszt pełnienia dyżuru
§4
Zamawiający zapewnia materiały do zwalczania śliskości zimowej – plac składowy w Praszce przy ul. Byczyńskiej.
Organizacja placu składowego Wykonawcy, łącznie z przystosowaniem do wymagań ochrony środowiska należy do Wykonawcy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

§5
Zamawiający zastrzega sobie bezwzględne prawo do zmiany lokalizacji wykonania usług w obrębie całego powiatu oleskiego,
niezależnie od tego dla jakiego rejonu jest zawarta umowa.
Wykonawca ma prawo doliczyć do kosztu wykonania usługi dojazd od właściwego punktu bazowego lub od bazy Wykonawcy, z
zastrzeżeniem, że tą zapłatą będzie objęty zawsze odcinek najkrótszy.
Czas reakcji dla piaskarek będzie liczony od momentu wydania dyspozycji przez Zamawiającego do momentu wyjazdu załadowanej
piaskarki z punktu bazowego i nie może być dłuższy niż ……………. Jeśli dojazd odbywa się inną drogą (krótszą) – czas reakcji liczony
będzie do momentu wyjazdu z bazy Wykonawcy. W przypadku nieuzasadnionego spóźnienia Zamawiający naliczy karę umowną.
Czas reakcji dla pługów, koparek, równiarek będzie liczony od momentu wydania dyspozycji przez Zamawiającego do momentu wyjazdu
sprzętu z punktu bazowego i nie może być dłuższy niż ……………. Jeśli dojazd odbywa się inną drogą (krótszą) – czas reakcji liczony
będzie do momentu wyjazdu z bazy Wykonawcy. W przypadku nieuzasadnionego spóźnienia Zamawiający naliczy karę umowną.
Wyjątek stanowi pozycja „Pług ciągnikowy lemieszowy w miejscowości Łomnica” – wykonawca otrzyma wynagrodzenie jedynie za
wykonaną pracę, zamawiający nie będzie płacił za dojazd do Łomnicy. Czas reakcji, liczony do momentu rozpoczęcia pracy w Łomnicy,
wynosi 2 godziny od wydania dyspozycji.
Zamawiający wydaje dyspozycje telefonicznie. W przypadku nie odbierania telefonu przez Wykonawcę czas reakcji będzie naliczany
od próby wykonania pierwszego połączenia przez Zamawiającego.
Wykonawca przez cały okres ważności umowy gwarantuje oddanie do dyspozycji Zamawiającego, w celu wykonania usług zimowego
utrzymania dróg, ilość i rodzaj środków sprzętowo-transportowch zgodnych z ilością i rodzajem zadeklarowanym w ofercie. Sprzęt musi
być w pełni gotowy i sprawny technicznie - w przypadku nie spełnienia tego warunku Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy ze
skutkiem natychmiastowym.
Wykonawca oddaje do dyspozycji Zamawiającego sprzęt łącznie z operatorem posiadającym kwalifikacje gwarantujące prawidłowe
wykonanie usług.
Organizacja placów składowych, łącznie z przystosowaniem do wymagań ochrony środowiska należy do wykonawcy.
Zamawiający zapewnia materiały do zwalczania śliskości zimowej – materiały będą składowane na placu składowym w Praszce, ul.
Byczyńska.
Wykonawca musi posiadać całodobową dyspozycyjność oraz zapewnić łączność telefoniczną z punktem dowodzenia akcji zima,
zapewnić dyżurnego do akcji zimowej (dyspozytora sprzętu), do obowiązków którego będzie należało dysponowanie sprzętem,
prowadzenie rejestracji pracy sprzętu, współpraca w koordynacji pracy sprzętu z zamawiającym. Wykonawca musi prowadzić ewidencję
materiałową oraz informować na bieżąco Zamawiającego o ilości wykorzystanych i posiadanych materiałów. Wykonawca musi na
bieżąco przekazywać zamawiającemu dane teleadresowe ww osób.
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu pełny wykaz sprzętu, łącznie z adresem bazy na której się znajduje, wykaz operatorów łącznie
z telefonem kontaktowym – dane te muszą być na bieżąco aktualizowane przez Wykonawcę.
W przypadku warunków atmosferycznych wykluczających konieczność prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg, Zamawiający ma
prawo czasowo zwolnić Wykonawcę z obowiązku całodobowej dyspozycyjności
Nośniki pod piaskarki i pługi samochodowe muszą być wyposażone w tachografy. Zamawiający ma prawo żądać wydruków z
tachografu.
Zamawiający ma prawo w każdej chwili zamontować na nośniki sprzętu urządzenia monitorujące GPS.
Od dnia 1 listopada każdego roku obowiązywania umowy Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu przegląd całości
sprzętu przeznaczonego do realizacji umowy. Sprzęt musi być wtedy w pełni gotowy do pracy.
Rozliczenie dla pługów i piaskarek odbywać się będzie na podstawie przebytych kilometrów, natomiast dla pozostałego sprzętu na
podstawie czasu pracy.

Okresy trwania umowy:
 od 1 listopada 2019 do 15 kwietnia 2020
 od 1 listopada 2020 do 15 kwietnia 2021
 od 1 listopada 2021 do 15 kwietnia 2022

§6

§7
1. Rozliczenie będzie dokonywane, na podstawie potwierdzonych przez PZD faktur, w okresach dwutygodniowych. Do faktur dołączone będą
potwierdzone raporty pracy sprzętu.
2. Zamawiający ma obowiązek dokonać zapłaty w ciągu 30 dni od otrzymania potwierdzonej faktury.
3. Zamawiający ma prawo wstrzymać wynagrodzenie dla wykonawcy aż do momentu przedstawienia zamawiającemu dowodu wpłaty
wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
4. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym wykonaniu zadania zgłosić niezwłocznie dyżurnemu jego wykonanie. W przeciwnym
przypadku Zamawiający ma prawo nie przyjąć raportu pracy sprzętu.
5. Na fakturze wystawionej za wykonanie usługi wykonawca zobowiązany jest zamieścić następujące dane:
NABYWCA:
ODBIORCA/PŁATNIK:
Powiat Oleski
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno
NIP 576 157 58 40
(Uwaga – numeru NIP Odbiorcy/Płatnika nie należy podawać)
§8
Nadzór nad realizacją z ramienia Zamawiającego sprawować będą Dyrektor PZD Olesno, Dyżurny, Pracownicy Działu Technicznego i
Kierownik Służby Drogowej w Praszce. W/w osoby posiadają kompetencje do wzywania do pracy i odwoływania z pracy zespołów roboczych

Wykonawcy, wydawania poleceń, instrukcji, prowadzenia bieżącej kontroli pracy, a także do codziennego potwierdzania dokumentów
Wykonawcy w zakresie ilości i jakości wykonanej pracy.
§9
Wykonanie usług odbywa się zgodnie z zaleceniami PZD oraz wytycznymi technologicznymi wykonawstwa robót i dyżurów oraz ogólnymi
specyfikacjami technicznymi wydanymi przez Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.: D-10.10.01b
(Odśnieżanie drogi) D-10.10.01c (Zwalczanie śliskości zimowej na drodze). Odpowiedzialność za realizację zadań zgodnie z powyższymi
przepisami ponosi Wykonawca.
§ 10
1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń
losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników i osób trzecich, w
tym także z ruchem pojazdów mechanicznych powstałe w związku z prowadzonymi usługami.
2. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania przedmiotu zamówienia wszystkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji usług norm, określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w
związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji usług zimowego utrzymania dróg.
§ 11
W przypadku awarii nośnika lub sprzętu Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć utrzymanie dróg w odpowiednim standardzie sprzętem
zamiennym o nie gorszych parametrach technicznych, za wynagrodzenie przewidziane w umowie. Czas na podstawienie sprzętu zamiennego
nie może być dłuższy niż 1 godzina, po przekroczeniu tego czasu nalicza się kary umowne jak za przekroczenie czasu reakcji z winy
wykonawcy, zgodnie z § 12 ust. 1 niniejszej umowy.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

§ 12
W przypadku przekroczenia czasu reakcji z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę w wysokości 200 zł za każdą
rozpoczętą godzinę spóźnienia - dla każdej jednostki sprzętowej. Maksymalna wysokość kary, dla każdej jednostki sprzętowej, dla
każdego zdarzenia wynosi 600 zł.
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości:
- 30 000 zł w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność {dotyczy umowy na zadanie 1, 2 i 3}
- 10 000 zł w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność {dotyczy umowy na zadanie 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}
W przypadku nie rozpoczęcia pracy sprzętu (z winy Wykonawcy) w ciągu 24 godzin, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
W przypadku złego wykonania robót poniżej poziomu obowiązującego standardu, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami
doprowadzenia drogi do właściwego standardu, a w przypadku nagminnego złego wykonywania robót rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym.
Rozwiązanie umowy „ze skutkiem natychmiastowym” (w przypadkach określonych w umowie i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia) skutkuje naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiającego dodatkowej kary
w wysokości 15 000 zł {dotyczy umowy na zadanie 1, 2 i 3}
w wysokości 5 000 zł {dotyczy umowy na zadanie 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13}
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę wysokości 300 zł brutto za zwłokę w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są na dostawy lub usługi – za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody

§ 13
Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: oferta, specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
§ 14
Do obowiązków osób obsługujących sprzęt z ramienia Wykonawcy należy bezzwłoczne informowanie dyżurnego o:
- aktualnym stanie i przejezdności dróg
- czasie rozpoczęcia i zakończenia prac na poszczególnych odcinkach dróg,
- zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,
- innych zauważonych zdarzeniach na drogach.
W przypadku braku takich informacji, Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty za wykonaną usługę.
§ 15
1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części zamówienia podwykonawcy według zasad określonych w Ustawie PZP
oraz przepisach kodeksu cywilnego, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty powierzone podwykonawcom.
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 może być
dłuższy niż 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 robót 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, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się przepis art. 6471 Kodeksu cywilnego oraz przepisy art. 143b – 143d
Ustawy PZP.
§ 16
Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 17
1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy.
2. W przypadku braku porozumienia, wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Zamawiającego
§ 18
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
§ 19
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

Kontrasygnata

WYKONAWCA

