Załącznik Nr 9
PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ………………w Brodach pomiędzy: Gminą Brody mającą siedzibę
w Brodach ul. St. Staszica 3 zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu
którego działają następujące osoby:
Wójt Gminy
Marzena Bernat
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Doroty Dyki
a ………………………………………………………………………………………………
reprezentowanym przez
…………………………………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w przetargu
nieograniczonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2017r poz. 1579) strony zawierają umowę
o następującej treści :
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje realizację zadania:
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Brody w sezonie 2018- 2019”
polegające na: ośnieżaniu, posypywaniu piaskiem z solą, pracy ciągnika, przejazd do rejonu
likwidacji śliskości zimowej lub odgarniania śniegu, przejazdy do bazy w celu załadunku
środków, utrzymywaniu gotowości do realizacji zlecenia.
Przewidywane ilości usług :
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem z solą – 1 412,46 km
- praca ciągnika – 30 mg,
Podane powyżej ilości usług są tylko ilościami przewidywanymi, zależą od warunków
atmosferycznych i mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.
§ 2
Do realizacji zamówienia Wykonawca zapewni:
- pługopiaskarka – ……. jednostki sprzętowe,
- ciągnik z pługiem - …… jednostka sprzętowa,
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§ 3
Termin realizacji zamówienia: 15.11.2018 r. - 31.03. 2019r,
Termin rozpoczęcia i zakończenia akcji zimowego utrzymania zależy od warunków
atmosferycznych.
§ 4
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług będących przedmiotem niniejszej
umowy zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Zimowego
Utrzymania Dróg oraz dyspozycjami Zamawiającego składanymi telefonicznie.
Świadczenie powyższych usług będzie się odbywało na zlecenie i według dyspozycji
Zamawiającego zgodnie z § 4 ust. 1 niniejszej umowy i polegać będzie na usuwaniu

śniegu oraz zwalczaniu śliskości materiałami uszorstniającymi na drogach gminnych.
Przyjmuje się rozliczenie zadania od chwili wydania dyspozycji do jej zakończenia.
Decyzję odnośnie rodzaju prowadzonej akcji podejmuje Zamawiający.
Wykonawca nie może rozpocząć odśnieżania z własnej inicjatywy, chyba że niezwłoczne
odśnieżenie jest konieczne w celu zapobieżenia awarii, szkodzie albo utracie życia lub
zdrowia, o czym Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić
Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca na piśmie uzasadnia samodzielne
podjęcie odśnieżania. Weryfikacja słuszności decyzji o rozpoczęciu odśnieżania bez
zgłoszenia należy do upoważnionego pracownika Urzędu Gminy który sporządza swoje
stanowisko na piśmie. Rozstrzygnięcia ewentualnego sporu dokonuje Wójta Gminy po
wysłuchaniu Wykonawcy i upoważnionego pracownika Urzędu Gminy
2. Celem przestrzegania w ramach zachowania standardów zimowego utrzymania dróg
gminnych - do 8 godzin po ustaniu opadów (na całej szerokości jezdni pełnej
dostępności) Wykonawca zapewni aby:
a) jezdnia była odśnieżona,
b) nawierzchnia posypana solą z piaskiem
c) dopuszcza się błoto pośniegowe do 8 godzin, po ustaniu opadów przy temperaturze
wyższej niż – 5 o C,
3. Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego podstawia sprzęt niezwłocznie, lecz nie
później niż w ciągu 2 godzin od momentu wezwania. W przypadku opadów ciągłych i
gołoledzi Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia prac niezwłocznie aby nie
dopuścić do zagrożenia dla ruchu kołowego.
4. Podstawiany sprzęt musi być gotowy do natychmiastowego podjęcia akcji czynnej
(sprawny technicznie, zatankowany).Wszelkie koszty związane z powyższym ponosi
Wykonawca.
5. Wykonawca podstawiający sprzęt musi być przygotowany do pracy w sposób ciągły aż
do odwołania poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników do obsługi
pojazdów samochodowych i sprzętu ( kierowcy, operatorzy sprzętu) – Zamawiający
wymaga aby ww. pracownicy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, jeżeli
wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów
kodeksu pracy.
6. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć
w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców
do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej
czynności.
7. Wykonawca składa oświadczenie że osoby oddelegowane do realizacji zamówienia o
których mowa w ust. 7 są zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem
do wykonywania robót
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji
zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w oświadczeniu o którym mowa
w ust. 9.
9. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez
Zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o pracę osób, o którym
mowa w ustępie 9, jeżeli Zamawiający o to wystąpi w postaci zanonimizowanych
dokumentów tj. umów o pracę lub dokumentów potwierdzających opłacenie składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę.
10. Pojazdy samochodowe używane do świadczenia usług przy odśnieżaniu i zwalczaniu
śliskości zimowej powinny być wyposażone w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej.

11. Wykonawca zobowiązany jest podczas wykonywania usług do przestrzegania zasad
BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za stan sprzętu zgodny z warunkami BHP
odpowiada Wykonawca usługi.
12. Operator sprzętu (pługopiaskarki) zobowiązany jest do posiadania telefonu
komórkowego celem utrzymania łączności
z przedstawicielem Zamawiającego
(dyżurnym).
13. Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu
użytkowaniu drogi i jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim
podczas wykonywania zadań związanych z utrzymaniem zimowym w stopniu
całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.
§5
W przypadku gdy Wykonawca oświadczy w ofercie, że zamówienie wykona sam wówczas treść
§ 5 otrzyma brzmienie „Zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………….. Wykonawca wykona
roboty stanowiące przedmiot umowy sam, bez udziału podwykonawców”
1. Wykonawca oświadcza, że następujący zakres usługi opisanej w §1 wykona z udziałem
Podwykonawców i przedstawia Zamawiającemu w formie tabeli (która stanowi załącznik
nr 1 do umowy) informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć
podwykonawcom z wyjątkiem kluczowych części zamówienia zastrzeżonych dla
Wykonawcy ( odśnieżanie, odśnieżanie chodników, posypywanie piaskiem z solą).
2. Określa się następujące uprawnienia i obowiązki stron umowy w zależności od rodzaju
usług powierzonych podwykonawcom w szczególności:
1) umowa Podwykonawstwa powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem
nieważności,
2) Wykonawca i Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w
terminie 7 dni od jej zawarcia, nie później jednak niż 3 dni przed wprowadzeniem
Podwykonawcy na teren realizowanych usług, pod rygorem zapłaty kary umownej.
3) Zamawiający w terminie 7 dni może zgłosić pisemny sprzeciw do umowy
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi
nie spełniającej wymagań
określonych w SIWZ lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż
termin określony w SIWZ,
4) Aktualizacja wykazu Podwykonawców ( stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy) nie
wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę prac Podwykonawcy w zakresie usług
objętych umową, podstawą dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiającego
jest dołączenie do każdej faktury obejmującej usługi zlecone
Podwykonawcom:
1) Wykazu zrealizowanych usług przez poszczególnych Podwykonawców (wg
załącznika nr 2 do umowy),
2) Dowodu zapłaty należności Podwykonawcy za usługi objęte ww. wykazem, będzie
kserokopia faktur oraz oświadczenie podwykonawcy o uregulowaniu należności
przez Wykonawcę w okresie rozliczeniowym do 5 dnia każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni.
4. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego Podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.
5. Wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust. 4 dotyczy wyłącznie należności powstałych po
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.
6. Wprzypadku zapłaty należności Podwykonawcy bezpośrednio przez Zamawiającego,
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty wypłaconego wynagrodzenia w
całości z wynagrodzenia należnego Wykonawcy i zwalnia go to w całości z obowiązku
zapłaty tej części wynagrodzenia Wykonawcy:
a) bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia, bez odsetek
należnych Podwykonawcy,
b) w przypadku braku dołączenia do faktury dokumentów o których mowa w
niniejszym ustępie dla części robót realizowanych przez Podwykonawcę,
Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty Wykonawcy
wynagrodzenia ( z faktury, dla której brak jest wymaganych dokumentów do
czasu prawidłowego doręczenia dokumentów do Zamawiającego),
c) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag co do zasadności za
wynagrodzenia Podwykonawcy zamawiający może:
 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli
Wykonawca wykaże nie zasadność takiej zapłaty, albo
 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadności wątpliwości Zamawiającego co
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli
Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania bądź
zaniechania działań Podwykonawców, jak za własne działania bądź zaniechania.
8. Wykonawca pełni we własnym zakresie funkcję koordynatora w stosunku do swoich
podwykonawców.
9. Podwykonawca nie może zlecać wykonania usługi dalszemu podwykonawcy, a jeżeli
dokona takiej czynności, nie rodzi to żadnych skutków prawnych dla Zamawiającego.
§ 6
1. Rozliczenie za wykonane usługi zimowego utrzymania dróg odbywać się będzie według
ceny jednostkowej w akcji czynnej:
- odśnieżanie i posypywanie piaskiem z solą za 1 km- brutto ……………………
słownie: …………………………………... …………………………………...............……
- praca Ciągnika z pługiem za 1 mg – brutto…………………………
słownie:…………………………...……………………………………………………………
2. Przewidywane wynagrodzenie wynosi:
(przy przewidywanych ilościach . ……………………)………………………………………………zł brutto słownie złotych:
.................................................................................................................................................
3. Podane w ust.2 wynagrodzenie jest tylko wartością przewidywaną, zależy od warunków
atmosferycznych i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Należność (wynagrodzenie) za wykonane usługi stanowić będzie sumą iloczynów cen
jednostkowych i usług w akcji czynnej (km) potwierdzoną przez Zamawiającego.
5. Ceny brutto umowy wskazane w ust. 1 i wynagrodzenie wskazane w ust. 2 mogą ulec
zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług;
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§7
Rozliczenie potwierdzonych usług Wykonawcy będzie się odbywało na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawcę do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Rozliczenie będzie dokonywane na podstawie faktur w okresie miesięcznym – za miesiąc
poprzedzający składanie faktury. Fakturę pod względem merytorycznym będzie
zatwierdzał upoważniony pracownik zamawiającego.
Zamawiający będzie regulował należności wynikające z niniejszej umowy przelewem na
rachunek bankowy wykonawcy w terminie 21 dni kalendarzowych od daty otrzymania
faktury za wykonane usługi wraz z potwierdzonym przez zamawiającego zestawieniem
pracy sprzętu przy akcji zimowej.
§8
Odbiór usługi będzie się odbywał zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robót Zimowego Utrzymania Dróg.
Odbiór usługi następuje bezpośrednio po jej wykonaniu przez przedstawiciela
Zamawiającego.
Dokumenty rozliczeniowe Wykonawca sporządza w sposób czytelny, wg zasad
określonych w § 5 niniejszej umowy.
§ 9
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania postanowień niniejszej umowy.
Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach
i wysokościach:
 50 zł brutto za pierwszą godzinę opóźnienia w podstawieniu sprzętu za każdą
jednostkę.
 150 zł brutto za drugą i każdą następną godzinę opóźnienia w podstawieniu
sprzętu za każdą jednostkę.
W razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy zapłaci on Zamawiającemu karę w
wysokości 8 000,00 zł. w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do
zapłaty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy wraz z odsetkami ustawowymi od tych kar z faktur wystawionych przez
Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający nie posiada faktur wystawionych przez Wykonawcę, z
których mógłby dokonać potrącenia, to Wykonawca ma obowiązek zapłacić kary umowne
w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zapłaty.
Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych
powyżej kar umownych.
§ 10
Wykonawca będzie świadczył
usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu
użytkowaniu drogi i jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas
wykonywania zadań związanych z utrzymaniem zimowym w stopniu całkowicie
zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.
Odszkodowania za szkody (uszkodzenia ścian i okien budynków, uszkodzenia pojazdów

itp.) powstałe podczas świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg obciążają
Wykonawcę.
§ 11
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli świadczonych usług bez
powiadamiania Wykonawcy .
2. Jeżeli w trakcie kontroli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje usługi
niezgodnie z umową może według swojego wyboru:
a) nie potwierdzić usługi od początku dyspozycji,
b) zrezygnować natychmiast z usług danego Wykonawcy (natychmiastowe rozwiązanie
umowy z winy Wykonawcy ) ,
c) będzie naliczał kary tak jak za opóźnienie w podstawieniu sprzętu .
§ 12
1. Ze strony Zamawiającego bezpośredni nadzór nad przedmiotem umowy będzie prowadził
……………………………………………………………………………………………….
2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do występowania w sprawach związanych
z wykonywaniem umowy i kontrolą jej realizacji będzie......................................................
§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 14
Zamawiający nie wyraża zgody na ewentualną cesję wierzytelności przez Wykonawcę
z tytułu niniejszej umowy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.
§ 15
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
„Prawo zamówień publicznych”, a w sprawach nie uregulowanych w wyżej wymienionej
ustawie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 16
Integralną częścią niniejszej umowy są :
1. Oferta Wykonawcy
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Zimowego Utrzymania Dróg,
§ 17
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.
Wykonawca :

Zamawiający :

…………………….

…………………………

