
                                                      U M O W A                                                       

zawarta w dniu ................................................. pomiędzy:
Gminą Wierzbica mającą swą siedzibę w Wierzbicy przy ul. Kościuszki 73
reprezentowaną przez :
Pana Dariusza Myśliwca – Wójta Gminy Wierzbica
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a firmą pn.:
.........................................................................................................................................
z siedzibą ........................................................................................................................
NIP: ...................................................        REGON: .....................................................
reprezentowaną przez:
1. ..................................................................................................................................... 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie przeprowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (jednolity tekst z 2010 roku Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

§ 1
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w zakresie 
zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wierzbica w sezonie 
zimowym 2013/2014 w sposób opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.

§ 2
1. Na podstawie złożonej oferty, która stanowi składnik niniejszej umowy ustala się  
    następujące ceny:
    a) Cena za 1 km wykonania usługi – zwalczanie śliskości przy użyciu
        pługopiaskarki wraz z piaskiem i solą:
         netto ................   + VAT    .................... = brutto  ...........................
    b) Cena za 1 km wykonania usługi – odśnieżanie przy użyciu nośnika i pługa
        bocznego
        netto  .................  + VAT  ...................... = brutto .............................
    c) Cena za 1 godz. wykonania usługi – likwidacja zasp śnieżnych przy użyciu   
        pługa ciężkiego 
        netto ..................  + VAT ........................ = brutto ............................
    d) Cena za 1 godz. wykonania usługi – likwidacja zasp śnieżnych przy użyciu  
        ładowarko-spycharki
        netto ..................  + VAT ........................ = brutto ............................
    e) Cena za 1 godz. wykonania usługi – likwidacja zasp śnieżnych przy użyciu
        pługa wirnikowego
        netto .................. +  VAT ........................ = brutto ............................
2. Ceny określone w ust. 1 zawierają wszelkie koszty wynikające z odpowiednich  



    standardów utrzymania dróg, załadunków materiałów uszorstniających, montażu  
    sprzętu i dojazdu.
3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Zamawiającemu usługę zimowego  
    utrzymania dróg zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
4. Ceny jednostkowe brutto wynikające z oferty nie podlegają zmianie przez cały 
    okres trwania umowy bez względu na obowiązujące stawki VAT. 

§ 3
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie iloczyn cen  
    jednostkowych poszczególnych usług określonych w § 2 ust. 1 i ilości  
    potwierdzonych przez Zamawiającego: kilometrów dróg przy zwalczaniu śliskości/ 
    kilometrów dróg przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu / kilometrów dróg  
    odśnieżonych / godzin pracy sprzętu ciężkiego przy likwidacji zasp śnieżnych.
2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w oparciu o faktycznie  
    wykonane ilości usług na podstawie zbiorczych zestawień wykonanych prac.
3. Strony postanawiają, że płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktur 
    wystawianych nie częściej niż raz w miesiącu przez Zamawiającego. Podstawą
    wystawienia faktur będą następujące dokumenty: 
    a) dobowy raport pracy sprzętu sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony   
        przez koordynatora Zamawiającego (wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy)
    b) zbiorcze miesięczne zestawienie wykonanych prac sporządzone przez
        Wykonawcę, sprawdzone przez koordynatora Zamawiającego i zatwierdzone 
        przez Zamawiającego (wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy). Zbiorcze 
        miesięczne zestawienie wykonanych prac będzie stanowić integralną część  
        faktury.
4. Płatność za wykonaną usługę nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania
    przez Zamawiającego faktur. 
 

§ 4
1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania Zamówienia określonego w § 1
    niniejszej umowy, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych
    Warunków Zamówienia w terminie: 
    a) rozpoczęcie prac – od dnia podpisania umowy, 
    b) zakończenie prac – 30.04.2014 roku,
2. Decyzje o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu zimowego podejmuje Zamawiający, 
    o czym zawiadamia Wykonawcę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawieszenia prac związanych z zimowym
    utrzymaniem dróg w zależności od warunków atmosferycznych na czas
    nieokreślony.
4. Wykonawca przystąpi do odśnieżania dróg (zwalczania śliskości) najpóźniej 
    w ciągu 3 godzin od wezwania przez Zamawiającego.



§ 5
1. Zamawiający ustanawia koordynatora ds. zimowego utrzymania dróg w osobie  
    ......................................................................................................
2. Wykonawca   ustanawia koordynatora ds. zimowego utrzymania dróg w osobie
    ......................................................................................................

§ 6
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia przez Wykonawcę wykonania części
    usług będących przedmiotem umowy Podwykonawcom, o ile Wykonawca zamiar
    zlecenia przedmiotowych usług Podwykonawcy zawarł w ofercie stanowiącej
    składnik niniejszej umowy.
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na świadczenie usług z zakresu zimowego
    utrzymania dróg z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.
    Zamawiający wyrazi swoje stanowisko na piśmie w ciągu 14 dni od daty
    przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu. 
3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku
    podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych 
    od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia
    prac, o którym mowa w § 4 ust. 1. 
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawcy jak za swoje
    własne . 
5. Zamawiający dopuszcza zmianę Podwykonawcy pod warunkiem, że nowy
    Podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż
    Podwykonawca wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne 
    i na przedstawiony w ofercie zakres usług.
6. Zmiana Podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego 
    oraz rozliczenia wykonanych usług z dotychczasowym podwykonawcą.
7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
    Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć każdorazowo do
    wystawionych przez siebie faktur:
    a) kopie wystawianych przez Podwykonawcę faktur i dowodów zapłaty
        zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z faktur,
    b) oświadczenie Podwykonawcy, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia
        danej faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi
        zobowiązaniami w stosunku do Podwykonawcy, wynikającymi z umowy 
        Podwykonawstwa.

§ 7 
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach 
i wysokościach:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
    a) za zwłokę w podstawieniu sprzętu w wysokości 20,00 zł za pierwszą godzinę  
        zwłoki, a za następne po 30,00 zł za każdą jednostkę,
    



b) za rozwiązanie umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy 5 % kwoty 
brutto przewidzianej na sezon zimowy określonej w ofercie.  

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
    a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi  
        Zamawiający w wysokości 5 % kwoty brutto przewidzianej na sezon zimowy
         określonej w ofercie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania 
    przedmiotu umowy o którym mowa w § 1.
4. Jeżeli w trakcie kontroli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje usługi 
    niezgodnie z warunkami zamówienia oraz poleceniami Koordynatora to może:
    a) nie potwierdzić usługi od początku dyspozycji,
    b) zrezygnować natychmiast z usług danego Wykonawcy (natychmiastowe 
        rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy)
    c) naliczyć kary tak jak za nie podstawienie sprzętu.  
5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące 
    następstwem nienależytego wykonania Zamówienia i zobowiązuje się pokryć 
    je w pełnej wysokości.

§ 8
1. 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 
    objętych umową.
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
    a) usługi objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane
        bezpośrednio z wykonawstwem robót,
    b) odpowiedzialność cywilna ze szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
        wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku 
        z prowadzonymi usługami, w tym także ruchem pojazdów.

§ 9
Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu 
wierzytelności wynikających z tej umowy na osobę trzecią. 

§ 10
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy z zastrzeżeniem § 5 ust. 1 i 2 mogą 
być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają 
zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikłe z treści i realizacji umowy będą poddane sądowi 
właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 



§ 12
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Oferta Wykonawcy z dnia .............................................
3. Dobowy raport pracy sprzętu - załącznik nr 1 do umowy,
4. Zbiorcze miesięczne zestawienie wykonanych prac - załącznik 
    nr 2 do umowy,

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:


