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WZÓR

Załącznik Nr 8 do SIWZ

UMOWA NR IR.273........2016

zawarta w dniu ............................... 2016 r. w Zambrowie pomiędzy Powiatem Zambrowskim, w imieniu którego działa
Zarząd Powiatu Zambrowskiego, 18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3, NIP: 723-162-86-30, REGON: 450670255,
zwanym dalej Zamawiającym reprezentowany przez:
1. Roberta Macieja Rosiaka – Starostę Zambrowskiego
2. Stanisława Rykaczewskiego – Wicestarostę Zambrowskiego
przy kontrasygnacie Doroty Polakowskiej - Skarbnika Powiatu Zambrowskiego
a ..................................................................., NIP: ..........................., REGON: ....................., zwanym dalej Wykonawcą.
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o numerze sprawy nadanym przez Zamawiającego: RI.272.6.2016, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) została zawarta umowa
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ZAMBROWSKIEGO WRAZ ZE ZWALCZANIEM ŚLISKOŚCI
W SEZONACH ZIMOWYCH 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019”, w zakresie:
Zadania 1: ODŚNIEŻANIE DRÓG POWIATOWYCH*
Zadania 2: ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI NA DROGACH POWIATOWYCH*
2. Przedmiot umowy obejmuje świadczenie następujących usług:
Zadanie 1*:
1) Odśnieżanie nośnikiem samochodowym typu średniego o dmc 16-18 t. z pługiem,
2) Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym typu ciężkiego z pługiem,
3) Odśnieżanie równiarką,
4) Praca ładowarki o pojemności łyżki 2 – 4 m3.
Zadanie 2*:
1) Praca nośnika samochodowego z piaskarką i pługiem o ładowności 5-8 ton:
a)
odśnieżanie dróg i parkingów,
b)
posypywanie dróg i parkingów piaskosolą 30%,
c)
posypywanie dróg i parkingów piaskiem.
2) Praca ciągnika z piaskarką i pługiem:
a)
odśnieżanie chodników, ścieżek rowerowych i parkingów,
b)
posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych i parkingów,
c)
posypywanie piaskosolą 10% chodników, ścieżek rowerowych i parkingów.
3. Warunki realizacji przedmiotu umowy zostały określone w „Opisie warunków realizacji zamówienia” stanowiącym
integralną część SIWZ.
§2
Termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1:
1. Zadanie 1*:
1) Pierwszy okres zimowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2017 r.,
2) Drugi okres zimowy: od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r.,
3) Trzeci okres zimowy: od 1 listopada 2018 r. do 21 marca 2019 r.
2. Zadanie 2*:
1) Pierwszy okres zimowy: od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.,
2) Drugi okres zimowy: od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r.,
3) Trzeci okres zimowy: od 1 listopada 2018 r. do 21 marca 2019 r.
§3
1. Wykonawca oświadcza że:
1) posiada kompetencje i zdolności techniczne do wykonania przedmiotu umowy,
2) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu umowy.
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2. Wykonawca oświadcza, że czas reakcji przystąpienia Wykonawcy do akcji od momentu przekazania zlecenia przez
Zamawiającego wynosi :
1) Zadanie 1*: ....................................,zgodnie z ofertą Wykonawcy,
1) Zadanie 2*: ....................................,zgodnie z ofertą Wykonawcy,
z użyciem ilości zadysponowanego sprzętu przez Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się:
1) do wykonania usługi określonej w § 1 niniejszej umowy zgodnie z „Opisem warunków realizacji zamówienia”
z zachowaniem należytej staranności i dbałości, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz w niniejszej umowie,
2) świadczyć usługi na rzecz Zamawiającego sprzętem wymienionym w „wykazie sprzętu” stanowiącym załącznik
do oferty,
3) do wykonania usługi w okresie realizacji umowy zatrudnić operatorów sprzętu i kierowców na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z
poźn. zm.).
§4
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany bez udziału podwykonawcy / W realizację zamówienia zostaną włączeni
podwykonawcy , wykonujący następujące usługi:
1) …………………………………………………………………………………………………………...
2) ……………………………………………………………………………………………………………*
2. W ciągu siedmiu dni od zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia projekt/projekty
umowy/umów
z ww. podwykonawcą/podwykonawcami.*
3. Umowa z podwykonawcą powinna mieć formę pisemną i zawierać następujące postanowienia:
1) Powinna przewidywać wysokość wynagrodzenia przysługującego za podwykonawstwo, określonego w PLN, ze
wskazaniem wynagrodzenia brutto*.
2) Terminy płatności wynagrodzenia podwykonawcy powinny być zgodne z przepisami ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o terminach płatności w transakcjach handlowych*.
4. W przypadku nie zapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę usługi,
Zamawiający zapłaci podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia, nie wyższą, niż kwota wynikająca z
zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru usług wykonanych przez podwykonawcę z zastosowaniem cen
jednostkowych zawartych w § 5 ust. 2 niniejszej umowy*.
5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię umowy z podwykonawcą, potwierdzoną za zgodność z oryginałem
przez osoby umocowane do reprezentacji przedkładającego kopię umowy, w ciągu siedmiu dni od jej zawarcia. Wraz
z umową Wykonawca przedłoży właściwy dokument z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający
uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania. Kopia umowy z
podwykonawcą stanowi/kopie umów z podwykonawcami stanowią załącznik nr 4 do niniejszej umowy*.
6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia zajdzie konieczność zatrudnienia podwykonawcy Wykonawca
musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na zlecenie mu wykonania robót i przedstawić projekt umowy z
podwykonawcą do zatwierdzenia. Uzyskanie zgody Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z żadnego
zobowiązania ani z odpowiedzialności wynikających z niniejszej umowy.
7. Jeśli Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą bez zgody, o której mowa w punkcie 5, Zamawiający może, bez
przekazania formalnego zawiadomienia o tym, według swojej decyzji, zastosować sankcje za naruszenie umowy,
tzn. wypowiedzieć umowę z konsekwencjami określonymi w § 7 ust. 1 pkt 1.
7.

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach płatności
określonych
w zawartej z nim umowie.
8. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze
wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni
odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone podwykonawcom do wykonania części usługi, tj.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników,
jak za własne działania lub zaniechania.

Numer sprawy: IR.272.6.2016

§5
1. Strony ustalają, że zapłata należności za wykonanie usługi będzie płacona na podstawie wystawionej przez
Wykonawcę faktury po zakończeniu miesiąca, w którym realizowana była usługa.
2. Należność miesięczną Wykonawca wyliczy powykonawczo w następujący sposób:
1) Zadania nr 1 – ODŚNIEŻANIE DRÓG POWIATOWYCH*
Wzór wyliczenia:
Wartość należności miesięcznej brutto = ilość godzin pracy elementu 1 w miesiącu * cena jednostkowa
brutto elementu 1 + ilość godzin pracy elementu 2 w miesiącu * cena jednostkowa brutto elementu 2 + Ilość
godzin pracy elementu 3 w miesiącu * cena jednostkowa brutto elementu 3 w miesiącu + Ilość godzin pracy
elementu 4 w miesiącu * cena jednostkowa brutto elementu 4.
Ceny jednostokowe zawarte są w poniższej tabeli i są zgodne z ofertą Wykonawcy.
Lp.

1.
2.
3.
4.

Nazwa elementu

Odśnieżanie nośnikiem samochodowym typu średniego o dmc 16-18 t. z pługiem
Odśnieżanie ciągnikiem rolniczym typu ciężkiego z pługiem
Odśnieżanie równiarką
Praca ładowarki o pojemności łyżki 2 – 4 m3

Jednostka
miary

Cena jednostkowa
brutto elementu
zł

1 godz.
1 godz.
1 godz.
1godz.

2) Zadanie nr 2 – ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI NA DROGACH*
Wzór wyliczenia:
Wartość należności miesięcznej brutto = ilość km pracy elementu 1 w miesiącu * cena jednostkowa brutto
elementu 1 + ilość km pracy elementu 2 w miesiącu * cena jednostkowa brutto elementu 2 + ilość km pracy
elementu 3 w miesiącu * cena jednostkowa brutto elementu 3 + ilość km pracy elementu 4 w miesiącu * cena
jednostkowa brutto elementu 4 + ilość km pracy elementu 5 w miesiącu * cena jednostkowa brutto elementu 5
+ ilość m2 pracy elementu 6 w miesiącu * cena jednostkowa brutto elementu 6 + ilość m2 pracy elementu 7 w
miesiącu * cena jednostkowa brutto elementu 7 + ilość m2 pracy elementu 8 w miesiącu * cena jednostkowa
brutto elementu 8 + ilość m2 pracy elementu 9 w miesiącu * cena jednostkowa brutto elementu 9 + + ilość m2
pracy elementu 10 w miesiącu * cena jednostkowa brutto elementu 10.
Ceny jednostokowe zawarte są w poniższej tabeli i są zgodne z ofertą Wykonawcy.
Lp.

Nazwa elementu

1.

Odśnieżanie dróg i parkingów przy użyciu ciągnika samochodowego z piaskarką i pługiem
o ładowności 5-8 ton
Posypywanie dróg i parkingów piaskosolą 30% przy użyciu ciągnika samochodowego z
piaskarką i pługiem o ładowności 5-8 ton
Posypywanie dróg i parkingów piaskiem przy użyciu ciągnika samochodowego z piaskarką
i pługiem o ładowności 5-8 ton
Odśnieżanie i posypywanie piaskosolą 30% dróg i parkingów przy użyciu ciągnika
samochodowego z piaskarką i pługiem o ładowności 5-8 ton
Odśnieżanie i posypywanie piaskiem dróg
i parkingów przy użyciu ciągnika
samochodowego z piaskarką i pługiem o ładowności 5-8 ton
Odśnieżanie chodników, ścieżek rowerowych i parkingów przy użyciu ciągnika z piaskarką
i pługiem
Posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych i parkingów przy użyciu ciągnika z
piaskarką i pługiem
Posypywanie piaskosolą 10% chodników, ścieżek rowerowych i parkingów przy użyciu
ciągnika z piaskarką i pługiem
Odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, ścieżek rowerowych i parkingów przy
użyciu ciągnika z piaskarką i pługiem
Odśnieżanie i posypywanie piaskosolą 10% chodników, ścieżek rowerowych i parkingów
przy użyciu ciągnika z piaskarką i pługiem

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jednost
ka miary

1 km
1 km
1 km
1 km
1 km
1 m2
1 m2
1 m2
1 m2
1 m2

Cena
jednostkowa
brutto elementu
zł
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3.

Powyższe ceny jednostkowe brutto każdego elementu zawierają podatek VAT w wysokości 23% i są obowiązujące
od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2017 r. Po upływie tego okresu dopuszcza się następujące
zmiany stawek jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wprowadzonych
odpowiednim aktem prawnym. Zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT w stopniu wynikającym z wprowadzonej
zmiany, przy zachowaniu cen jednostkowych netto (wyliczonych wg wzoru: cena jednostkowa brutto/1,23).
§6

1.

Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania faktur lub rachunków wystawionych za wykonane usługi wraz z
załączonym „Zestawieniem za okres rozliczeniowy” i kartami drogowymi potwierdzonymi przez przedstawiciela
Zamawiającego nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu objętym fakturowaniem.

2.

Należność za usługi świadczone przez podwykonawcę przekazana zostanie na konto Wykonawcy, po
dostarczeniu przez Niego dowodu zapłacenia tej należności podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona
kopia faktury lub rachunku podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia podwykonawcy sporządzonego wg
wzoru stanowiącego integralną część niniejszej umowy.

3.

Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części, jaką Wykonawca lub
Podwykonawca jest zobowiązany lub będzie zobowiązany zapłacić podwykonawcy za wykonany przez
podwykonawcę zakres usług, do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2.

4.

Termin zapłaty faktury lub rachunku strony ustalają na 21 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego.

5.

Za datę zapłaty faktury lub rachunku przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6.

Forma zapłaty faktur lub rachunków – przelew na konto Wykonawcy nr .....................................................................

7.

W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę lub podwykonawcę, to odpowiednio na
żądanie podwykonawcy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek
za zwłokę), przysługującego podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
podwykonawstwo, której przedmiotem są wykonywane przez niego usługi. Żądanie zapłaty podwykonawcy winno
być uzupełnione o fakturę (rachunek) oraz dokumenty o jakich mowa w ust. 2 oraz dokumenty potwierdzające
świadczenie usług przez podwykonawcę.

8.

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłaszania pisemnych
uwag dotyczących zasadności zapłaty, w terminie 7 dni od doręczenia tej informacji.

9.

W przypadku zgłoszenia uwag Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeśli Wykonawca lub podwykonawca
wykaże brak zasadności takiej zapłaty, albo

2) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże zasadność
takiej zapłaty.
10. Należności wynikające z umowy przysługujące Wykonawcy nie mogą być przedmiotem cesji (przelewu) na rzecz
innych wykonawców.
§7
1. Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu w przypadku, gdy:
1) nastąpi wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca: w wysokości 30 000,00 zł,
2) nastąpi przekroczenie czasu reakcji określonego w § 3 ust. 2 niniejszej umowy każdej jednostki sprzętowej
oddzielnie, to za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki tej jednostki - w wysokości iloczynu trzykrotnej ceny
jednostkowej brutto elementu wskazanej w tabelach przedstawionych w § 5 ust. 2 niniejszej umowy i ilości
godzin spóźnionych.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia umownego.
3. Za niedotrzymanie warunków jakościowych, tj. stwierdzoną przez przedstawiciela Zamawiającego źle wykonaną
usługę, Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za tę usługę.
4. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w przypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z powodu
okoliczności, za które w ewidentny sposób ponosi odpowiedzialność Zamawiający 30 000,00 zł.
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5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności faktury lub rachunku Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki, o których
mowa w art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego.
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu
cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez konsekwencji kar umownych w razie zaistnienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§8
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu jak i osobom trzecim
z tytułu wykonywania usługi od momentu rozpoczęcia do czasu jej zakończenia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pojazdów wykorzystywanych przy posypywaniu lub odśnieżaniu
zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2015r. poz.305 z późn. zm.).
3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem umowy i zobowiązuje się utrzymać ciągłość tego ubezpieczenia na cały okres
obowiązywania umowy.
§9
Niniejsza umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia ......................... do dnia 21 marca 2019 r.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy pzp.
2. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) oferta Wykonawcy,
2) SIWZ,
3) oświadczenie podwykonawcy,
4) kopie umów z podwykonawcami*.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

KONTRASYGNATA:

* nie będzie ujęte w zawieranej umowie w przypadku, gdy nie będzie dotyczyło

WYKONAWCA:
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Załącznik nr 3 do umowy
Nr…… z dnia ……………

……………………………….
Nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY*
Ja, niżej podpisany, będąc należycie umocowany do reprezentowania firmy
………………………………………………………………………………...………………………..,
(Nazwa firmy)

która jest podwykonawcą uczestniczącym w realizacji usługi dotyczącej::
.........................................................................................................................................................................................

w zakresie określonym umową nr ………….. z dnia …………….….…. zawartą pomiędzy Wykonawcą
…………………………………………………………...……………………………………………………
a Podwykonawcą ……………………………………………………………………………………..………,
niniejszym oświadczam, że:
a) wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu ww. umowy wymagalne do dnia złożenia niniejszego
oświadczenia, zostały zaspokojone przez Wykonawcę ………………………………………………
w pełnej wysokości,
b) do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę ……………………………….zł
słownie: ……………………………………………..…………… złotych .../100 brutto i stanowi
ona bieżące rozliczenie ww. umowy podwykonawczej.
c) między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje lub może skutkować
powstaniem roszczeń Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane
roboty budowlane* lub usługi* lub dostawy*.

……………………………………………………………
(Data, pieczęć i podpis)

_________________________________
*

niepotrzebne skreślić

