Zamówienie publiczne Nr UMiG.271.2.25.2014
Załącznik Nr 4 do SIWZ
Wzór
UMOWA Nr ……………….2014
W dniu ………………… r. w Skępem pomiędzy Miastem i Gminą Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe
zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:
1. ……………………………………. – Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
przy kontrasygnacie ……………………………………………. – Skarbnika Miasta i Gminy Skępe
a
……………………………………………………………………………………………………… .
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. ........................................................
2. ……...................................................
w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2015 roku,
zgodnie z ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia w poszczególnych częściach:
1. ................................ ................................ ..............................
2. ................................ ................................ ..............................
3. ................................ ................................ ..............................
4. ................................ ................................ ..............................
5. ................................ ................................ ..............................
Dokumenty te stanowią integralną część umowy.
1.
2.

3.
4.
5.

1.
2.

§2
Początek realizacji usług ustala się na 01 stycznia 2015, a zakończenie usług ustala się na dzień
31 grudnia 2015 roku.
Do świadczenia usług Wykonawca stawia do dyspozycji n/w pojazd/y (sprzęt/y):
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dopuszcza się zmianę tras przejazdu sprzętu w zależności od występujących warunków
atmosferycznych.
Ilość przepracowanych godzin uwarunkowana jest aktualnymi potrzebami.
Usługa musi być potwierdzona w dniu jej wykonania przez sołtysa, radnego sołectwa na terenie
którego sprzęt pracował lub inną osobę upoważnioną przez Zamawiającego.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania na środkach sprzętowo -transportowych sprzętu
przewidzianego do udziału w zimowym utrzymaniu dróg w postaci światła pulsującego koloru
pomarańczowego.
Zamawiający na czas realizacji umowy protokolarne przekaże Wykonawcy urządzenie GPS
rejestrujące przebieg jak i czas wykonywania usługi, a Wykonawca zobowiązuje się do
zamontowania wskazanego urządzenia w sprzęcie wskazanym w złożonej ofercie.
W trakcie realizacji usługi urządzenie to winno być włączone w sposób umożliwiający rejestrację
realizacji usługi oraz eksploatowane zgodnie z instrukcją obsługi.
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3.

W przypadku uszkodzenia przekazanego urządzenia GPS wykonawca zobowiązany jest do
zwrotu kosztów jego naprawy bądź jego wymiany na nowy o tych samych lub lepszych
parametrach.

§4
Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia oferowanych środków transportowych (sprzętowych)
wraz z obsługą, zaopatrzonego w materiały pędne, nie później niż 1,5 godziny od chwili otrzymania
wezwania. Wezwanie może nastąpić w ciągu całej doby i w każdy dzień tygodnia.
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

§5
Za wykonanie usługi określonej w § 1 Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie brutto w/g
stawek godzinowych określonych w ofercie wykonawcy:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… zł
Określona w ofercie cena za wykonanie poszczególnych usług pozostanie stała przez cały okres
trwania umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie będzie waloryzowane
przez cały okres ważności niniejszej umowy, za wyjątkiem ustawowej zmiany polityki fiskalnej
państwa, w tym m.in. stawki podatku od towarów i usług, przy czym wartość netto pozostaje
bez zmian.
Należności wymienione w ust. 1 płatne będą przez Zamawiającego na podstawie faktur w
terminie 14 dni od daty dostarczenia z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, po
uprzedniej weryfikacji z wskazaniami z urządzenia GPS rejestrującego czas pracy sprzętu
odśnieżającego:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Faktura może zostać wystawiona wyłącznie na podstawie potwierdzonego przez Zamawiającego
zakresu usług w danym okresie tj. kart pracy sprzętu.
Karta pracy podlegać będzie weryfikacji na podstawie wskazań urządzenia GPS zamontowanego
w sprzęcie realizującym zamówienie.
Faktyczny czas wykonywania usługi nie obejmuje czasu niezbędnego na dotarcie z miejsca
garażowania pojazdu do miejsca wykonywania usługi wskazanego przez upoważnione do tego
osoby oraz czasu niezbędnego na powrót.

§6
Wezwanie Wykonawcy może nastąpić przez całą dobę pod numerem telefonu:
1.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.
…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………
5.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
§7
Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie w całym okresie umownym gotowości technicznej
oferowanego sprzętu.
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§8
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację umowy ulega obniżeniu w sposób następujący.
1. W przypadku opóźnienia w podstawieniu środka transportowego (sprzętowego):
- do 2 godzin po uzgodnionym czasie w wysokości 25% wynagrodzenia za dany dzień
kalendarzowy
- powyżej 2 godzin po uzgodnionym czasie w wysokości 35% wynagrodzenia za dany
dzień kalendarzowy.
2. W przypadku nie podstawienia środka sprzętowego na 3 wezwania, umowa ulega
rozwiązaniu bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.
3. Rozbieżności pomiędzy przedłożoną kartą pracy, a wskazaniami zarejestrowanymi przez
urządzenie GPS, przekraczające więcej niż 30 minut czasu realizacji dziennej usługi,
skutkować będą korektą wystawionej faktury, poprzez proporcjonalne zmniejszenie czasu
wykonywania usługi do faktycznej wartości wskazanej przez urządzenie rejestrujące.
§9
Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych
przez Wykonawcę w wysokości odpowiadającej 100 godz. pracy oferowanego środka sprzętowego

1.
2.
3.

§10
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować pracę tak aby nie wywołała ona uciążliwości i
niebezpieczeństwa dla podmiotów trzecich w tym użytkowników dróg.
W przypadku zaistnienia szkody wywołanej w trakcie wykonywania usług, Wykonawca sam, bez
wezwania dokona likwidacji szkody pokryje wszelkie koszty z nią związane.
Powierzenie realizacji zadania podwykonawcy możliwe jest za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego pod rygorem uchylenia się od odpowiedzialności Zamawiającego od zobowiązań
wobec podwykonawcy.

§11
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
§12
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony.
§13
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby
lub przedmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez tej
zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.
§14
Ewentualne spory powstałe w czasie realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Cywilnego
właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Załącznik:
Oferta Wykonawcy.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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Skępe, dnia …………………………….. r.

Skępe, dnia ……………….. r.
Protokół przekazania
W dniu ……………….. r. zostało przekazane firmie ………………………………………………………………,
na czas obowiązywania Umowy nr ………………………………………….., dotyczącej realizacji
usługi,

udzielonej

na

podstawie

postępowania

przetargowego

nr ………………………………………………….. – niżej wymienione urządzenie będącego własnością
Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2:
Model, Producent, Numer seryjny: Yanosik – nr …………………….
Adres klienta:

………………………………………………………….
………………………………………………………….

Użytkujący zobowiązuje się do użytkowania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem oraz
instrukcja obsługi
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

UMIG Skępe
...................................

...................................
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Zwrot sprzętu
W dniu ………………. został zwrócony niżej wymienione urządzenia będący własnością Urzędu Miasta i
Gminy z siedzibą w Skępem, ul. Kościelna 2, które było przekazane na czas obowiązywania Umowy nr
…………………………………….., dotyczącej realizacji usługi, udzielonej na podstawie postępowania
przetargowego nr ……………………………………………..:
Model, Producent, Numer seryjny: Yanosik – nr …………………………………..
Urządzenie został zwrócone sprawne oraz w stanie nie budzącym zastrzeżeń.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

UMIG Skępe
...................................

...................................
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