Zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice-drogi niepubliczne”

Załącznik nr 4A
Wzór umowy

UMOWA nr ..............

zawarta w dniu ............... w Gliwicach
zwana dalej „Umową”
pomiędzy:
Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6311006640, reprezentowanym
przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego na podstawie pełnomocnictwa
……………..działa: ……………………………………………………. ,
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
………………………………………………….. zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”
w imieniu i na rzecz którego działają:
1. ..........................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................
wspólnie zwanymi Stronami.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu
o ustawę Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:

1.

§ 1
Zamawiający zleca usługę zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej SIWZ) oraz Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, którym jest
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Gliwice w latach 2018 - 2020” zwane
dalej Akcją Zima opisaną w ust. 2, a realizowaną w ramach:
ZADANIA Nr, .......................dotyczącego
Rejonu nr ….”A” ......................................o łącznej powierzchni.............m2 ulic.

2.

3.
4.

5.

Akcja Zima to usługi mające na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń ruchu
drogowego, wywołanych czynnikami atmosferycznymi lub pogodowymi, takimi jak
śliskość zimowa oraz opady śniegu w odniesieniu do obiektów objętych przedmiotem
umowy.
Przez obiekty o których mowa w ust. 2 rozumie się ulice wraz z zatokami postojowymi,
wyszczególnione w wykazie W-1 Rejony oznaczone lit. A.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami
zawartymi w
SIWZ, Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, oraz
postanowieniach niniejszej umowy i treścią złożonej oferty.
Wykonawca wyraża gotowość do pracy 24 godziny na dobę w każdym dniu trwania
umowy.
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§2
1. Umowę zawiera się na okres od ………………………... r. do ………….…………..…… r.
2. Umowa obejmuje sezony zimowe 2018/2019 r. 2019/2020, przez które należy rozumieć
czas od 15 października do 30 kwietnia. Zamawiający może zlecić wykonywanie usługi
objętej przedmiotem umowy w każdym dniu trwania umowy.

§ 3
Wykonawca oświadcza, że:
1)
2)

3)
4)
5)

znane mu są warunki techniczne, topograficzne i lokalizacyjne prowadzenia prac
będących przedmiotem umowy,
posiada środki techniczne niezbędne dla prawidłowego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy, określone w SIWZ stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej
umowy,
dysponuje odpowiednią liczbą osób dla terminowego wykonania przedmiotu umowy,
odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, zarówno w trakcie ich
realizacji, jak i w wyniku zaniechania prac lub skutków niewłaściwego ich wykonania,
posiada wiedzę i doświadczenie gwarantujące prawidłowe wykonanie umowy,

.
§ 4
Zakres prac objętych przedmiotem umowy oraz obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej przejezdności dróg określonych
w załączniku W-1 Rejony oznaczone lit. A, w danym rejonie w trakcie trwania Akcji
Zima.
2. Codziennie w trakcie trwania Akcji Zima, do godz. 8.00 rano, Wykonawca
zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną bądź faksem, do siedziby
Zamawiającego, DZIENNY RAPORT O STANIE DRÓG informujący, jakie ulice i do
której godziny zostały odśnieżone w ciągu minionej doby, oraz jaki jest aktualny stan
nawierzchni ulic wchodzących w zakres przedmiotu umowy. Wzór raportu zostanie
ustalony przez strony po podpisaniu umowy.
3. Wykonawca we własnym zakresie, biorąc pod uwagę wiedzę i doświadczenie
zabezpieczy odpowiednią ilość soli i piasku, która w pełni wystarczy na prowadzenie
Akcji Zima. Wykonawca uzupełniał będzie niedobory soli i piasku na bieżąco,
odpowiednio wcześniej i na własny koszt.
4. Prace związane z Akcją Zima zlecane będą przez Zamawiającego w dniach, gdy
wymagać tego będą warunki atmosferyczne.
5. O rozpoczęciu i zaprzestaniu wykonywania prac w ramach Akcji Zima decydować
będzie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. O decyzji Zamawiającego
Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie, co zostanie niezwłocznie
potwierdzone faxem bądź pocztą elektroniczną na adres wskazany przez
Zamawiającego przy podpisaniu umowy.
6. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za czas spoczynku, kiedy nie jest
prowadzona Akcja Zima.
7. Prowadzenie działań związanych z Akcją Zima na terenie miasta rozliczane będzie
według stawek za dobę zimowego utrzymania określonych w formularzu ofertowym i
w § 6 niniejszej umowy.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania przedmiotu umowy z należytą
starannością, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, doświadczenia i
kwalifikacji oraz sprzętu, opisanego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu
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9.

10.

11.
12.

13.
14.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Zamówienia, a nadto do przestrzegania wskazań i zaleceń Zamawiającego
związanych z jego realizacją.
Pojazd wykonujący usługę do Akcji Zima dodatkowo wyposażony ma być w mapę
rejonu, wykaz ulic oraz graficzny plan pracy w rejonie, jak również łopatę aby używać
jej do ręcznego odśnieżania lub posypywania jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Wykonawca zobowiązany jest odśnieżać i posypywać nie tylko tor ruchu pojazdu, ale
również w przypadku skrzyżowań ulic wymienionych w załączniku W-1 „A”: odcinki
dróg wlotowych krzyżujących się w ramach jednego skrzyżowania z drogami z
pierwszeństwem przejazdu na długości min 10 m.
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco likwidować tworzące się zaspy, zwały
zlodowaciałego śniegu w miejscach skrzyżowań z drogami podporządkowanymi.
Akcja Zima obejmuje również odśnieżanie parkingów i zatok autobusowych, miejsc
postojowych pasów włączeń i wyłączeń oraz pasów dla relacji skrętnych w obrębie
skrzyżowań.
W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego
przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz p.poż.
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac objętych
przedmiotem umowy, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się
pojazdów oraz osób na terenie objętym umową. Ilekroć w trakcie realizacji niniejszej
umowy wystąpiłyby sytuacje lub zdarzenia nieprzewidziane przez Strony,
Wykonawca podejmując stosowne działania, zobowiązany jest kierować się
przepisami prawa, wiedzą i praktyką w zakresie opisanym w przedmiocie umowy z
zachowaniem należytej dbałości o powierzony mu zasób Gminy i mienie, z
poszanowaniem interesu Zamawiającego i bezpieczeństwem innych osób.

§ 5
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności oraz
zasoby kadrowe i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie objętym przedmiotem umowy na czas jej trwania. Ubezpieczeniu podlegają
szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków u osób trzecich, powstałe w
związku z wykonywaniem postanowień umowy.
W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę części zamówienia uprawnionej osobie
trzeciej (podwykonawcy), Wykonawca odpowiada za jej działania i zaniechania, jak za
swoje działania i zaniechania.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
na skutek niewykonywania bądź nienależytego wykonania prac objętych przedmiotem
umowy lub na skutek zaniechania prac, pomimo wezwania do ich podjęcia przez
zamawiającego.
Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac objętych
przedmiotem umowy, w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów
oraz osób na terenie objętym umową.
W związku z realizacją postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów ustawy o odpadach.
§ 6
1. Strony przyjmują zasadę ryczałtowego rozliczania wykonywanych usług wynikających
z postanowień umowy.
2. Wysokość ryczałtowego wynagrodzenia za jedną dobę prowadzenia Akcji Zima w:
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a. Rejonie nr…….”A” wyraża się kwotą: ............................zł brutto ( w tym
podatek VAT….%) /za jedną dobę prowadzenia akcji zima słownie:.
..............................złotych)
3. Wynagrodzenie całkowite za wykonane usługi stanowić będzie iloczyn ilości dób w
których prowadzone były usługi zgodnie z Zestawieniem miesięcznym i ceny
ryczałtowej brutto za jedną dobę prowadzenia Akcji Zima określoną w pkt.2. przy
czym wartość całkowitego wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty …………… zł
brutto.
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki VAT
obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 11.
5. W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia Wykonawcy, każda ze stron w celu dokonania zmiany wynagrodzenia
może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy.
6. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust.4
należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w realizację Umowy oraz
oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z
którymi zawarto umowy cywilno-prawne.
7. Lista, o której mowa w ust. 5 musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby
zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas
wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów
wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
8. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia listy osób zaangażowanych do realizacji
zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 7 w terminie wskazanym
we wniosku Zamawiającego.
9. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w
ust.4 będzie uznana za akceptowalną przez drugą stronę, jeżeli w terminie 14 dni
licząc od dnia przedłożenia żądania takiej zmiany, druga strona nie złoży pisemnych
zastrzeżeń.
10. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 9 pisemne zastrzeżenia do zasadności
propozycji zmiany wynagrodzenia. Jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o
których mowa w pkt. 4 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia Wykonawcy,
zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy
rachunkowe.
11. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy na skutek okoliczności, o których mowa
w ust.4 zostanie dokonania od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany
płacy minimalnej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na
koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
12. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa
w ust.3, a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust.4 wymaga formy
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. W przypadku zwiększenia
wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 4 Wykonawca, do
dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w
dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy
wynagrodzenia
obliczonego
z
zastosowaniem
zwiększonych
składników
wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego
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wynagrodzenie Wykonawcy. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT
Wykonawca wystawi fakturę stosując obowiązującą stawkę podatku VAT w dniu
powstania obowiązku podatkowego stosownie obniżając wynagrodzenie brutto.
13. Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian
w budżecie miasta Gliwice albo wieloletniej prognozie finansowej aneks zostanie
zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez właściwy organ.
14. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 4, aneks zwiększający
wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym
wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu.
Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na
rzecz Wykonawcy ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą zawarcia
aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty
wezwania Wykonawcy do zwrotu nienależnego świadczenia.
15. Zasady, o których mowa w ust. 4-12 będą miały odpowiednie zastosowanie w
przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie lub wysokość
zobowiązania Wykonawcy w zakresie podatku od towarów i usług, za wyjątkiem zmian
powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto.
16. Wynagrodzenie za prowadzenia Akcji Zima płatne będzie przez Zamawiającego po
zakończeniu każdego miesiąca, na podstawie zestawienia miesięcznego
zweryfikowanego i zaakceptowanego na piśmie przez uprawnioną osobę wskazaną
przez Zamawiającego. ZESTAWIENIE MIESIĘCZNE to protokół odbioru, podpisany
przez Wykonawcę dostarczony Zamawiającemu w celu weryfikacji, którego wzór
zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy.
17. Kwota wynagrodzenia brutto obejmuje wykonanie wszystkich czynności określonych
w SIWZ oraz w §4 umowy, jak również koszt innych prac, niezbędnych dla
wykonania przedmiotu umowy.
18. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie za miesiąc
poprzedni, na podstawie faktury wystawionej w oparciu o podpisany przez obie strony
umowy protokół odbioru, w ciągu 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby
Zamawiającego.
19. Zamawiający może dokonać zapłaty należności przelewem w formie metody
podzielonej płatności, o której mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
20. W przypadku realizacji płatności, o której mowa w ust.19 Zamawiający przekaże
wartość netto wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni
od dnia wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego, zaś wartość podatku VAT
zobowiązania wskazaną na fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy.
21. Zamawiający oświadcza że jest płatnikiem podatku VAT. posiada NIP 631-10-06-640.
22. Faktury należy wystawić na:
Miasto Gliwice
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice,
NIP: 6311006640.
23. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym dokumentach
księgowych (np. fakturach, rachunkach, notach odsetkowych), a wskazanym w
niniejszej umowie przyjmuje się, że prawidłowo podano termin określony w umowie.
24. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej
umowy.

§7
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1. Przedmiotem odbioru będzie wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 4
niniejszej umowy oraz w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia za dany
pełny miesiąc kalendarzowy.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół odbioru każdego pierwszego dnia
miesiąca za miesiąc poprzedni do zatwierdzenia i weryfikacji przez osobę wskazaną
przez Zamawiającego .
3. Protokół odbioru będzie sporządzony przez wykonawcę w formie ZESTAWIENIA
MIESIĘCZNEGO zawierającego informacje na temat, kiedy prowadzona była Akcja
Zima, ilości dób i przejazdów jednorazowych oraz godzin rozpoczęcia i zakończenia
usług, zakresu i rodzaju wykonanych prac (odśnieżanie, posypywanie) oraz ilości
zużytego materiału.
4. Zamawiający w § 10 wskaże osoby mogące dokonywać kontroli prac prowadzonych
przez Wykonawcę. Osoby te telefonicznie powiadamiać będą Wykonawcę o uwagach
do prowadzonych usług w ramach Akcji Zima sporządzając jednocześnie
PROTOKÓŁ KONTROLI a w przypadku kolejnej kontroli PROTOKÓŁ POWTÓRNEJ
KONTROLI.
5. Zamawiający za brak możliwości kontaktu z Dyspozytorem Wykonawcy uzna fakt
niemożności kontaktu telefonicznego przekraczający 20 minut od momentu pierwszej
próby kontaktu potwierdzony Protokołem kontroli.
6. Za nie wykonanie żadnych czynności na obiekcie Zamawiający uzna fakt nie podjęcia
żadnych działań przy Akcji Zima na danym obiekcie.
7. Za wadę w wykonaniu umowy należy uznać niewykonanie usługi odśnieżania oraz
nie zastosowanie należytych materiałów lub niezbędnej dawki środków chemicznych
do zapobiegania lub likwidowania śliskości zimowej.
8. Jeżeli wynik kontroli przeprowadzonej w terenie przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego wykaże wady w wykonaniu przedmiotu umowy to zamawiający
powiadomi Wykonawcę o tym fakcie telefonicznie oraz sporządzi PROTOKÓŁ
KONTROLI (pierwsza kontrola) lub PROTOKÓŁ POWTÓRNEJ KONTROLI (druga
kontrola po upływie min 60 minut od pierwszej).
9. Za wstrzymanie Akcji Zima Zamawiający uzna przerwanie prac w rejonie przez
Wykonawcę, oraz nie usuwanie wad wykonawczych pomimo trzech kolejnych
PROTOKOŁÓW POWTÓRNEJ KONTROLI sporządzonych przez Zamawiającego
dotyczących jednego obiektu w ciągu jednej doby trwania Akcji Zima. W tym
przypadku Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy oraz naliczenia kary
umownej o której mowa w § 9 pkt 1 ustęp 10 .
10. Kontrole stanu Akcji Zima na terenie Miasta będą przeprowadzane przez
Zamawiającego, bez uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o ich terminie. Kontrola
może zostać przeprowadzona w każdym czasie, w tym również w dniach wolnych od
pracy oraz poza godzinami pracy Zamawiającego. Zamawiający może dokonywać
kontroli tych samych obiektów co 60 minut aż do uzyskania żądanego efektu
wykonania usługi.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oceny wykonywania
zleconej usługi przy pomocy systemu monitoringu miejskiego, oceny dokonywanej
przez funkcjonariuszy publicznych, tj. Straży Miejskiej Gliwice, Policji, Stacji Sanitarno
– Epidemiologicznej, Centrum Ratownictwa w Gliwicach, a nadto przedstawicieli
organów jednostek pomocniczych Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Wyniki oceny
dokonanej przez w/w organy, udokumentowane w formie pisemnej i fotograficznej
stanowić będą integralną część dokumentacji z realizacji postanowień umowy i
stanowić mogą podstawę do wykonania dalszych uprawnień Zamawiającego.
12. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego dostarczenia żadnych dokumentów
pokontrolnych poza PROTOKOŁAMI KONTROLI, PROTOKÓŁAMI POWTÓRNEJ
KONTROLI i skorygowanymi ZESTAWIENIAMI MIESIĘCZNYMI.
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13. W przypadku podjęcia Akcji Zima na własną rękę przez Wykonawcę, bez zgody
Zamawiającego, koszty nie będą zwracane.

§ 8
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty przez niego kar
umownych:
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy,
lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,
2) zostanie ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy uniemożliwiający wykonanie
przedmiotu umowy,
4) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie do 24 godzin,
licząc od doręczenia wezwania,
5) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 24 godziny,
6) w przypadku sporządzenia przez zamawiającego drugiego protokołu powtórnej kontroli,
2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w
niniejszej umowie.
2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania
protokołu odbioru,
3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych
wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę oraz
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie do 24 godzin licząc od daty otrzymania przez Stronę oświadczenia o
odstąpieniu od
umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych, jeżeli
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający
3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada
Zamawiający , obowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz do zapłaty
wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
§ 9
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za każdorazowy brak możliwości kontaktu Zamawiającego z Dyspozytorem
Wykonawcy potwierdzonym w PROTOKOLE KONTROLI kwota w wysokości 300 zł.
2) za wykonanie przedmiotu umowy z wadami, określonymi przez Zamawiającego w
PROTOKOLE KONTROLI kwota w wysokości 500 zł w odniesieniu do każdego
obiektu.
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3) za wykonanie przedmiotu umowy z wadami, kwota w wysokości 1000 zł za każdy
obiekt wskazany przez Zamawiającego w PROTOKOLI POWTÓRNEJ KONTROLI.
4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za wstrzymanie
Akcji Zima przez Wykonawcę, karę w wysokości 100 000,00 zł w każdym Rejonie.

§ 10
1. Niezależnie od kar umownych strony umowy będą mogły dochodzić odszkodowania
przewyższającego kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.
2. W przypadku nie przystąpienia do bezzwłocznego odśnieżania i usuwania śliskości
zimowej, co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia osób trzecich lub w
przypadku nie wykonania innych prac objętych niniejszą umową po wcześniejszym
wezwaniu do realizacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo
zlecenia prac innemu podmiotowi i potrącenia kosztów poniesionych z tego tytułu z
wynagrodzenia Wykonawcy, niezależnie od kar przewidzianych w § 9 umowy.
Ustalenie faktu nie wywiązania się z zakresu czynności będzie potwierdzone
PROTOKOŁEM POWTÓRNEJ KONTROLI.
3. Zamawiający ma prawo do potrącania naliczonych kar umownych z bieżących faktur
za usługi.
4. Zamawiający ma prawo sumowania kar umownych, o których mowa wyżej i
naliczania ich w łącznej wysokości.
5. W przypadku nałożenia przez organ uprawniony na Zamawiającego kary związanej z
przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz
Zamawiającego kwoty odpowiadającej wysokości tej kary w terminie 7 dni licząc od
dnia otrzymania takiego żądania od Zamawiającego.
§ 11
1. Ze strony Wykonawcy do nadzorowania i kontroli wykonywania postanowień umowy
wyznacza się:
……………………………….…tel…………………………….emil……………………………..

2. Ze strony Zamawiającego do nadzorowania i kontroli wykonywania postanowień
umowy wyznacza się
……………:……………………tel…………………………….emil…………………………….

§ 12
Zmiany do zawartej umowy możliwe są jedynie w przypadku zmiany osób wymienionych
w §11 umowy – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Dyrektora
Zarządu Dróg Miejskich, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie, w formie
aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 13
1. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy, rozstrzygać
będzie Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
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§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym egz. dla każdej
ze Stron.

Wykonawca:

Zamawiający:

1. ...................................

1. .....................................

2. ....................................

2. .....................................

Załączniki:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Opisem Przedmiotu zamówienia,
2) Wykaz W-1,
3) Oferta Wykonawcy,
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