Załącznik nr 5 do SIWZ
PFIiGK.271.20.2018

UMOWA NR ____/2018
Zawarta w dniu ................................ 2018 roku w Lesku
Gminą Lesko, ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko, NIP: 688-12-45-092, REGON 370440034.
reprezentowaną przez:
........................................................ – Burmistrza Miasta i Gminy Lesko
przy kontrasygnacie
........................................................ – Skarbnika Gminy Lesko
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
a
..................................................................................................…........................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
1. P. ....................................................................................................................
Na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na
zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2018/2019, zarządzanych
przez Zamawiającego - część ..... zamówienia (Rejon Nr ….) obejmująca
…………………………………………………………., zgodnie z ofertą wybraną w trybie przetargu
nieograniczonego.
2. Szczegółowy zakres usług objętych umową określony jest w Formularzu cenowym,
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz w Zasadach i standardach
prowadzenia zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Lesko w sezonie zimowym
2018/2019, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia
30 kwietnia 2019 roku.
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§3
Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1.

Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

2.

Zasady i standardy prowadzenia zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Lesko
w sezonie zimowym 2018/2019.
§4

1. Strony ustalają, że za każdorazowe wykonanie usługi Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonaną usługę.
2. Za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy:
a) za 1 km zimowego utrzymania dróg gminnych wynagrodzenie brutto: ……… zł.
3. W cenie określonej w ust. 2 zawarte są wszystkie koszty wykonania zamówienia (m.
in. koszty zakupu paliwa, koszty zakupu mieszanki piaskowo-solnej, koszty dojazdu
do rejonów).
4. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z ceną jednostkową z ust. 2 oraz
szacowaną liczbą kursów, tj. .................... wynosi łącznie brutto: __________ zł (słownie:
_______________).
5. Wykonawca otrzyma zapłatę za rzeczywistą ilość wykonanego zakresu usług
zgodnych z zakresem wyszczególnionym w załączniku nr 3 do niniejszej umowy, wg
cen jednostkowych podanych w ust. 2, tj. iloczyn liczby km i oferowanej ceny brutto
za 1 km.
4.

Rozliczenie usługi będzie dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu na podstawie
wystawionej/go

faktury/rachunku

wraz

z

potwierdzeniem

przez

Sołtysa

wykonanego zakresu usług (karta czasu pracy).
5. Faktura (rachunek) winna być dostarczona Zamawiającemu wraz z potwierdzeniem
wykonanej usługi, o którym mowa w ust. 4.
6. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na
fakturze/rachunku.
7. Stwierdzenie wadliwego wykonania usług objętych umową w zakresie ilości, terminu
lub jakości powoduje odmowę zapłaty za dany element umowy przez Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do ....... dni od daty przedłożenia przez
Wykonawcę faktury VAT - zgodnie z ofertą Wykonawcy.
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9. Należność za wykonane prace płatna będzie według

mechanizmu podzielonej

płatności tj:
-

zapłata kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z

otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT;
-

zapłata całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto

wynikającej z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek bankowy dla
którego jest prowadzony rachunek VAT.
10. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT
określonej w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, kwota
brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.
§5
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem obejmującym przedmiot zamówienia.
§6
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez
Wykonawcę.
2. Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia sprzęt zgodny z zapisami SIWZ.
§7
1.

Koordynatorem umowy ze strony Wykonawcy będzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., tel.
………………………………………. . Jest on odpowiedzialny za organizację zimowego
utrzymania

dróg.

Koordynator

ma

obowiązek,

ściśle

współpracować

z przedstawicielem Zamawiającego – Katarzyną Filar/ Sołtysem miejscowości ………...
2.

Wykonawca ma obowiązek dostosować sposób prowadzenia akcji zimowej do sytuacji
panującej na drogach dokonując odpowiednich zapisów uzasadniających wydane
dyspozycje /odśnieżanie, zapobiegawcze posypywanie, pełna akcja/. Uzasadnienie
powinno dotyczyć każdego wyjazdu i uwzględniać zarówno dane meteorologiczne za
rozpatrywany okres jak również rzeczywisty opis sytuacji występującej na drodze
odnotowany w tracie prowadzonych objazdów i obserwacji nawierzchni przez
Wykonawcę. W sytuacji budzącej wątpliwości Wykonawca uzyska dla swoich działań
akceptację Przedstawiciela Zamawiającego. Brak przedmiotowej dokumentacji bądź
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rozbieżności z warunkami zaobserwowanymi przez Zamawiającego, są podstawą do
odmowy zapłaty za pracę sprzętu w danym okresie.
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się skierować do realizacji zamówienia personel niezbędny
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku personelu
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie
może stanowić podstawy do zaniechania usługi/usług zimowego utrzymania dróg.
§9
1.

Przedstawicielem Zamawiającego jest Katarzyna Filar, tel. 13 469 80 01, wew. 32.
§ 10
Wykonawca zleca do wykonania podwykonawcom następującą/ce usługę/usługi:

1.

a) .....................................................................
(..).....................................................................
2.

Pozostałe usługi Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi.

3.

Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawców z
dalszym podwykonawcą.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców.
§ 11
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób, które będą realizować zamówienie na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy – w wysokości
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób
świadczących Usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu
Pracy) za każdą osobę w każdym miesiącu, w którym nie dopełniono
przedmiotowego wymogu. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej
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samej osoby, jednak nałożona może być wyłącznie jednokrotnie w każdym miesiącu
kalendarzowym w stosunku do tej samej osoby.
b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy,
c) w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w prowadzeniu akcji
zimowego utrzymania bądź nie podjęcia jej lub opóźnienia w podjęciu akcji na
wezwanie, Zamawiający zastosuje potrącenie z zakresu wykonywanych robót
wykazanych do 10 % wartości brutto w rozliczeniu miesięcznym.
d) w przypadku nie podjęcia akcji czynnej na wezwanie Zamawiającego, jeżeli zagraża
to bezpieczeństwu ruchu, Zamawiający zleca roboty innemu Wykonawcy na koszt
Wykonawcy z którym jest zawarta umowa. Ewentualne skutki finansowe wynikłe
z zaniedbań poniesie dotychczasowy Wykonawca.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy
Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust.
4 umowy. Kara nie obowiązuje jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o
których mowa w § 12 ust. 1.
3. Zamawiający ma prawo do dokonywania potrącenia kar umownych z należności
wynikających z wystawionych przez Wykonawcę faktur/rachunków.
4. Za nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego, Wykonawca może
żądać zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.
§ 12
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a)

Stwierdzono, że prace z zakresu utrzymania zimowego nie zapewniają

utrzymania dróg w wymaganych standardach lub Wykonawca nie podjął prac w
ciągu 24 godzin od czasu, który przewidziany jest do osiągnięcia wymaganego
standardu określonego w Zasadach i standardach prowadzenia zimowego
utrzymania dróg na terenie gminy Lesko w sezonie zimowym 2018/2019,
b)

wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
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przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy,
c)

Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób

niezgodny z SIWZ w tym jej załącznikami, wskazaniami Zamawiającego lub
niniejszą umową,
d)

w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku

Wykonawcy lub jego znacznej części.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie
miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych
w ust. 2 i musi zawierać uzasadnienie.
§ 13
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać
postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień
umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminu realizacji
przedmiotu umowy, zmianie terminu rozpoczęcia lub zakończenia sezonu zimowego,
zmianie wynikającej ze zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia, a także
wystąpienia okoliczności wyłączenia części rejonu z utrzymania.
3. Zmiana terminu rozpoczęcia lub zakończenia sezonu zimowego może nastąpić na
wniosek Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od stron tj.
warunków atmosferycznych powodujących przyśpieszenie lub wydłużenie okresu
zimowego lub mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
4. Zmiana wynagrodzenia (jego zmniejszenie lub zwiększenie) może nastąpić, na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadku zmiany przez władzę
ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto wynagrodzenia
zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.
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5. Istotne zmiany postanowień umowy o których mowa w pkt. 1 powyżej mogą nastąpić
na wniosek Zamawiającego w przypadku wystąpienia siły wyższej przez którą,
rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:
a) o charakterze niezależnym od Stron,
b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,
c) którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy
zachowaniu należytej staranności.
6. 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
wykonywanie 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.

7. W przypadku, o którym mowa w pkt. 6, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

8. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej
uzasadnienie
9. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 14
1. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zdarzenia na
terenie prowadzenia przedmiotu umowy, powstałe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy oraz Podwykonawcy bezpośrednio związane z przedmiotem umowy,
w tym za zdarzenia dotyczące szkód osób trzecich.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie usług
wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem.
§ 15
1.

Wykonawca zobowiązuje się, że usługi obejmujące czynności dot. zimowego
utrzymania dróg (wymienione w pkt 3.6.2 SIWZ), związane z wykonywaniem
przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, będą

7

Załącznik nr 5 do SIWZ
PFIiGK.271.20.2018

wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę.
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres od
rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku,
rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed
zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to
miejsce inną osobę.
2.

Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany do złożenia Wykazu
osób, które będą realizować zamówienie, wraz z oświadczeniem, że są one
zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do realizacji
zamówienia do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

3.

W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale
Podwykonawców,

każdorazowo

jest

on

zobowiązany

do

przekazania

Zamawiającemu, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji usług przez
Podwykonawcę, Wykazu osób, które będą realizować zamówienie na rzecz
Podwykonawcy, wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, że są one zatrudnione na
umowę o pracę.
4.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 oraz 3, powinno zawierać w szczególności:
dokładne

określenie

podmiotu

składającego

oświadczenie,

datę

złożenia

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
W przypadku zmiany osób wymienionych w Wykazie, o którym mowa w ust. 2 oraz
3, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zaktualizowanego
wykazu osób wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę, w
terminie 5 dni od dokonania zmiany. Zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 2
oraz 3 nie wymaga aneksu do umowy.
5.

Każdorazowo

na

żądanie

Zamawiającego,

w

terminie

wskazanym

przez

Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się
przedłożyć do wglądu

kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania prac określonych w ust. 1
Umowy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
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sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
dokumentów, o których mowa w § 16 umowy, w celu potwierdzenia spełnienia przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1
czynności.
7.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu
wykonywania robót w celu zweryfikowania, faktu czy osoby wykonujące określone
w ust. 1 czynności są osobami wskazanymi w Wykazie osób, o którym mowa w ust. 2
oraz 3.

8.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

9.

Wykonawca, na dzień podpisania umowy, zobowiązuje się do posiadania
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zawartej umowy a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC na sumę ubezpieczenia w wysokości
co najmniej 100.000,00 zł, za szkody spowodowane przez pracownika lub
Podwykonawcę. Dokument ubezpieczenia stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§ 17
Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności oraz praw i obowiązków
wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich.
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§ 18
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
W imieniu Zamawiającego:

W imieniu Wykonawcy:

1. …………………………………….

1. ……………………………………..

2. …………………………………….

2. ……………………………………..
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