UMOWA NR............................. CZĘŚĆ ….. ZAMÓWIENIA
zawarta w dniu .................................... w Wasilkowie pomiędzy:
Gminą Wasilków, Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, NIP 542-0005-550, REGON 000530726 reprezentowaną przez Burmistrza Wasilkowa – Mirosława Bielawskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika – Anny Pochodin,
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
......................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
w wyniku udzielenia zamówienia przeprowadzonego w trybie zaproszenia do składania ofert, na
świadczenie usług w zakresie odśnieżania i usuwania śliskości na jezdniach dróg w sezonie zimowym
2016/2017 w gminie Wasilków została zawarta umowa na część ..... zamówienia o następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie prac polegających na:
Odśnieżaniu i usuwaniu śliskości w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie miasta i gminy
Wasilków na jezdniach dróg powiatowych i gminnych wymienionych w Załączniku nr 2 do
umowy.
2. Strony Umowy ustalają, że przedmiot Umowy określony w ust. 1 ma być wykonywany przez
Wykonawcę systematycznie, zgodnie z wymogami technicznymi, wymaganiami Zamawiającego oraz
w zakresie i w sposób zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do
Umowy, wykazem dróg i ulic, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy, oraz ofertą Wykonawcy z dnia
……………... roku stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy. Załączniki stanowią integralną część
niniejszej Umowy.
3. Rozpoczęcie wykonywania prac nastąpi każdorazowo w uzgodnieniu z Zamawiającym lub na jego
zlecenie – złożone na piśmie/ telefonicznie (w tym SMS-owo)/ mailowo bądź faxem. Wykonawca
zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania prac niezwłocznie po wezwaniu przez
Zamawiającego – nie później jednak niż w czasie 2 godzin od chwili wezwania.
§2
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy wykona bez udziału Podwykonawców/ z udziałem
niżej wymienionych Podwykonawców zawierając z nimi stosowne Umowy w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności:
1.1. …………………………………………. w zakresie …………………………. .
1.2. ................................................................ w zakresie ..........................................
2. W przypadku, gdy Wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział podwykonawców,
ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu Umowę z podwykonawcami poświadczoną za
zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
3. Umowa z podwykonawcami winna zawierać m.in.:
a) zakres usług powierzonych podwykonawcy,
b) kwotę wynagrodzenia za powierzone usługi,
c) termin wykonania zakresu usług powierzonych podwykonawcy,
d) warunki płatności,
e) zasady fakturowania i rozliczenia,
f) kary umowne.

4. 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.
5. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać postanowienie, iż w przypadku nie zapłacenia przez
Wykonawcę wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę usługi, Zamawiający zapłaci
podwykonawcy kwotę wynagrodzenia nie wyższą niż kwota za dane prace wynikająca z Oferty
Wykonawcy. Ponadto Umowa ta powinna zawierać obowiązek niezwłocznego informowania
Zamawiającego o nienależytym wykonaniu Umów o podwykonawstwo przez Wykonawcę, w
szczególności o nieterminowej zapłacie wynagrodzenia.
6. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac
powierzonych podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiającego.
§3
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON
Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji Umowy są:
po stronie Zamawiającego: Tomasz Halicki, tel. 606-605-137, tel. 85 71-85-400 wew. 22, fax 85 7185-700, e-mail t.halicki@wasilkow.pl
po stronie Wykonawcy: …………………………………………………… . tel. …………………, fax
………………………………, e-mail ……………………………..
§4
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Termin realizacji umowy – od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2017 roku.
§5
WYNAGRODZENIE
1.

2.

3.
4.

5.

Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §4,
ustalona jest za odśnieżenie i usunięcie śliskości 1 km drogi/ ulicy na kwotę: netto
.............................zł (słownie: .......................................... złotych).
Powyższa kwota zostanie powiększona o należny podatek VAT, w wysokości obowiązującej w
dniu wystawienia faktury określony odrębnymi przepisami. Wykonawca doliczy kwotę równą
obowiązującemu podatkowi VAT do każdej wystawionej faktury.
Wskazane wyżej wynagrodzenie obejmuje koszt wszelkich czynności i wydatków Wykonawcy
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.
Wartość wykonanych prac zostanie określona na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę
zestawienia zawierającego wykaz przejechanych celem odśnieżenia dróg, stwierdzającego ilość
przejechanych kilometrów, i przemnożona przez cenę jednostkową wskazaną w § 1.
Wynagrodzenie za wykonane prace rozliczane będzie w okresach miesięcznych i wypłacane na
podstawie faktycznie wykonanej pracy. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez obie
strony protokół odbioru prac. Protokół odbioru prac sporządzany jest na podstawie wystawionych
przez Zamawiającego (przedstawiciela Zamawiającego) kart prac, potwierdzających prawidłowe
wykonanie zamówienia w danym dniu.

§6
WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi na podstawie faktur miesięcznych wystawianych w okresie
01-07 dnia miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym na podstawie podpisanego przez obie
strony, bezusterkowego Protokołu odbioru prac (sporządzonego na podstawie wystawionych przez
Zamawiającego kart prac określonych w § 5 ust. 5 Umowy) wystawianego w ostatnim dniu roboczym
miesiąca i podpisanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Zamawiającego.
2. Data sprzedaży na fakturze musi być zgodna z miesiącem, w którym wykonano prace ujęte w
protokole odbioru. Data sprzedaży inna niż okres, który obejmuje protokół odbioru, spowoduje zwrot
faktury.
3. Zamawiający opłaci należność wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni,
po dostarczeniu jej do jego siedziby. Jako dzień zapłaty określa się datę obciążenia rachunku
Zamawiającego.
4. W razie niezapłacenia faktury w ustalonym terminie, Wykonawca może dochodzić zapłaty odsetek
w wysokości ustawowej.
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP …………………………
6. Płatnikiem niniejszej umowy jest Urząd Miejski w Wasilkowie, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków.
§7
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) posiadania niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy
środków a w szczególności wyposażenia technicznego, zgodnego z ofertą
2) dysponowania odpowiednią liczbą osób niezbędnych do prawidłowego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą
3) wykonywania prac określonych przedmiotem umowy z należytą starannością, przy
wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia oraz sprzętu, jak również do
przestrzegania wskazań i zaleceń Zamawiającego związanych z realizacją umowy.
4) bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad BHP w trakcie wykonywania prac
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu
niniejszej Umowy oraz za szkody powstałe w trakcie wykonywania prac stanowiących przedmiot
Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za skutki wynikające z nieodśnieżonych ulic i dróg
oraz oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, nr polisy
…………………………
§8
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY
1. Odbiór prac będących przedmiotem Umowy będzie przeprowadzany raz w miesiącu i będzie
dotyczył miesiąca poprzedzającego.
2. Dokumentem stwierdzającym bezusterkowy odbiór prac będzie sporządzony Protokół odbioru
podpisany przez obie strony. Wykonawca wystawi Zamawiającym fakturę po podpisaniu przez strony
protokołu odbioru.
3. Protokół odbioru prac sporządzany jest na podstawie wystawionych przez Zamawiającego
(przedstawiciela Zamawiającego) kart prac, potwierdzających prawidłowe wykonanie zamówienia w
danym dniu.
4. Poza odbiorem prac, który będzie odbywał się raz w miesiącu, Zamawiający jest uprawniony do
bieżącej, codziennej kontroli prawidłowości wykonywania przedmiotu umowy. Dokumentem
stwierdzającym prawidłowe wykonanie prac w danym dniu będzie wystawiona przez Zamawiającego
karta prac.

5. Jeżeli podczas codziennej kontroli bieżącej prac o której mowa w ust. 4 zostanie stwierdzone
wadliwe ich wykonanie, to Zamawiający odmówi odbioru prac - sporządzenia karty prac
potwierdzającej prawidłowe ich wykonanie w danym dniu do czasu usunięcia wad. Stwierdzając wady
w wykonywaniu prac Zamawiający wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad – nie
później jednak niż w czasie 2 godzin od chwili wezwania.
6. Niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia wad, Zamawiający zobowiązany jest
przystąpić do weryfikacji prawidłowości wykonania uprzednio nie zaakceptowanych prac.
7. Po usunięciu wad przez Wykonawcę Zamawiający sporządzi kartę prac potwierdzającą ich
prawidłowe wykonanie w danym dniu.
§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
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, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu przysługuje również
prawo odstąpienia od niniejszej Umowy w następujących przypadkach:
1) gdy dokonano zajęcia egzekucyjnego majątku Wykonawcy,
2)
gdy Wykonawca ogłosi rozwiązanie firmy lub rozpocznie likwidację,
3)
gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie/ telefonicznie (w tym SMS-owo)/
mailowo bądź faxem,
4)
gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację prac i
przerwa ta trwa dłużej niż 24 godz., pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie/
telefonicznie (w tym SMS-owo)/ mailowo bądź faxem,
5) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą
umową,
6) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w usunięciu wad w całości lub części prac wadliwie
wykonanych, w stosunku do ustalonych między stronami terminów zgodnie z § 8 ust. 5 Umowy.
3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1)-6) uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje
Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu każdej podstawy do
odstąpienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty wynikające z odstąpienia od umowy.
5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia.
§ 10
KARY UMOWNE
Za niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,
dotyczących wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i
wysokościach:
1) za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji prac będących przedmiotem Umowy - w
wysokości:
a) część A zamówienia: 200 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100)
b) część B zamówienia: 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych i 00/100)
za każdą godzinę opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 2 godziny, o
których mowa § 1 ust. 3 umowy.
2) za opóźnienie w usunięciu usterek i wad stwierdzonych w wykonaniu przedmiotu Umowy do
usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z § 8 ust. 5 Umowy - w wysokości:
a) część A zamówienia: 200 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100)
b) część B zamówienia: 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych i 00/100)
za każdą godzinę opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 2 godziny, o
których mowa § 8 ust. 5 umowy.

3) za nienależyte lub częściowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:
a) część A zamówienia: 800 zł (słownie: osiemset złotych i 00/100)
b) część B zamówienia: 200 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100)
4) za odstąpienie od Umowy z przyczyn za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, w
wysokości:
a) część A zamówienia: 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych i 00/100)
b) część B zamówienia: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100)
5) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości:
a) część A zamówienia: 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych i 00/100)
b) część B zamówienia: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100)
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kary
umownej na zasadach ogólnych, do wysokości poniesionej szkody.
3. W przypadku niewykonania zadań wchodzących w zakres przedmiotu Umowy lub nienależytego
wykonania tych zadań po bezskutecznym wezwaniu przez Zamawiającego do usunięcia wad w trybie
wskazanym w § 8 ust. 5-7 Umowy, Zamawiający ma prawo zlecenia niewykonanych lub nienależycie
wykonanych prac osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz na potrącenie wskazanych w § 10 ust. 3
kosztów zastępczego wykonania za Wykonawcę prac przez osobę trzecią.
§ 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania wzajemnie o zmianie swojego adresu. W
razie zaniechania powyższego obowiązku, korespondencja wysłana na ostatnio podany adres
strony będzie uznana za skutecznie doręczoną.
3. Wszelkie spory mogące wynikać podczas realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez
właściwy rzeczowo sąd powszechny wg siedziby Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności i będą sporządzane w postaci podpisanych przez obie Strony aneksów do
Umowy.
5. W zakresie istotnych postanowień Umowy w stosunku do oferty Wykonawcy, Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany Umowy jedynie w poniższych warunkach i zakresie:
1) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian dotyczących danych stron umowy, w tym zmiany
teleadresowe, zmiany w nazwie firmy, itp.,
2) gdy jest to korzystne dla Zamawiającego lub spowodowane okolicznościami, za które ponosi on
odpowiedzialność,
3) gdy konieczność zmiany związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy
6. Następujące załączniki stanowią integralną część umowy:
1) załącznik nr 1 – OPZ
2) załącznik nr 2 – Wykaz dróg i ulic w zadaniu części …. Zamówienia
3) załącznik nr 3 – oferta Wykonawcy
7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy dla Zamawiającego,
jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

