RGK.7021.1.36.2018
Załącznik Nr 5
Umowa Nr …/2018

(projekt)

W dniu ….......... r. w Rybnie, pomiędzy Gminą Rybno, z siedzibą w Rybnie przy ul. Długiej
20, 96-514 Rybno, posiadającą NIP 837-169-22-61, REGON 750148466 reprezentowaną
przez:
Wójta Gminy Rybno – Grzegorza Kropiaka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rybno- Grażyny Dybiec
zwaną dalej Zamawiającym, a
........................... przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ............ z
siedzibą w ......................... , wpisanym do CEIDG, NIP ............ REGON............, zwanym
dalej Wykonawcą,
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986) oraz po dokonaniu rozeznania rynku, na podstawie Zarządzenia
Nr 47/2014 Wójta Gminy Rybno z dnia 26.05.2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień
publicznych o wartości poniżej 30 000 euro , została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zimowe utrzymanie dróg
gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Rybno w sezonie zimowym 2018/2019 - dla 2
rejonów obszarowych.
- REJON OBSZAROWY Nr 1 ..................................zgodnie z ofertą z dnia ..................
- REJON OBSZAROWY Nr 3 ...................................zgodnie z ofertą z dnia ..................
Uwaga: zakres zostanie wpisany w zależności od wygranych rejonów obszarowych w
zapytaniu ofertowym
2. Odśnieżanie nawierzchni dróg winno być tak zorganizowane aby zachować przejezdność
dróg w każdym czasie, jednakże nie później niż do godziny 6.00.
3. Wykonawca ma obowiązek przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy tj. odśnieżania
wskazanych w ust. 1 umowy dróg, w sytuacji kiedy istnieje taka konieczność, po uzyskaniu
zgody od sołtysa danej miejscowości lub pracownika Urzędu Gminy w Rybnie.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z użyciem własnego sprzętu,
tj. ………………………………………… wskazanego w złożonej ofercie.
2. Sprzęt o którym mowa w pkt. 1 powinien być sprawny technicznie i odpowiadać co do
jakości wymaganiom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada stosowne ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania
robót objętych niniejszą umową.
4. Przy wykonywaniu robót bezpośrednio związanych z oczyszczaniem drogi ze śniegu,
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania sprzętu zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo
o ruchu drogowym, tj. wyposażyć sprzęt w urządzenie wysyłające żółte sygnały błyskowe.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy stałej
gotowości sprzętu do odśnieżania wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjne utrzymanie
zimowe dróg, a w przypadku jego awarii zapewnienia sprzętu zastępczego. Ponadto
Wykonawca zabezpieczy stały kontakt telefoniczny z obsługą sprzętu biorącego udział w
akcji zimowego utrzymania dróg za pomocą telefonu komórkowego.

§4
1. Ze strony Zamawiającego osobą nadzorującą roboty związane z realizacją przez
Wykonawcę przedmiotu umowy, odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą oraz
koordynację czasu pracy sprzętu i obsługi będzie pracownik Urzędu Gminy Rybno –
………………………………………….......................................................................................
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prowadzone usługi związane z zimowym
utrzymaniem dróg jest ..................................................................................................................
§5
Umowa obowiązuje w okresie od dnia podpisania do dnia 30.04.2019 r.
§6
1. Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie obliczone
zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, tj. …........ zł
(brutto) za jedną godzinę pracy sprzętu wraz z obsługą (słownie: ....................................... zł)
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie miesięcznie na
podstawie karty pracy sprzętu i obsługi, ewidencjonującej faktyczny czas pracy Wykonawcy
w poszczególnych sołectwach, potwierdzonej przez sołtysa lub radnego oraz zaakceptowanej
przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy Rybno wg załącznika nr ..............do umowy .
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy w terminie 21 dni od daty przedłożenia rachunku.
§7
1. Przewidywana wartość zamówienia wyniesie brutto: .....................zł.(słownie: ..................)
2. Ostateczna wartość i zakres zamówienia zależeć będzie od warunków atmosferycznych i
konieczności prowadzenia usług mających na celu zapewnienie odpowiednich warunków na
drogach.
W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu
realizacji umowy.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, Wykonawcy nie
przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zmawiającego, w tym żądanie realizacji umowy
do wysokości 100% ceny umownej określonej w ust.1.
§8
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.
2. Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 500,00 zł na każdy dzień, w którym nastąpiło odstępstwo od zasad zimowego
utrzymania dróg określonych przez Zamawiającego,
b) w wysokości 500,00 zł za każdy dzień braku dyspozycyjności i nie podstawienia
sprawnego sprzętu do użycia w akcji zimowej lub opóźnienia w rozpoczęciu pracy sprzętu,
c) za odstąpienie od umowy bez zgody i bez winy Zamawiającego Wykonawca zapłaci karę
w wysokości 10 000,00 zł.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 000,00 zł z zastrzeżeniem § 9.
3. Niezależnie od obowiązków zapłaty kar umownych określonych w ust.2 strony zastrzegają
sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z
postanowień Kodeksu Cywilnego.

§9
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
przypadku wystąpienia okoliczności:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej wysokości,
b) zmiany (szczególnie w następstwie awarii) pojazdów i sprzętu wykonawcy,
c)zmiany wykazu dróg w przypadku podyktowanych koniecznością wydłużenia lub skrócenia
wymienionych odcinków dróg lub objęcia utrzymaniem nowych,
d) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych,
zmuszających do wydłużenia akcji zimowej.
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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 14 dni od powzięcia
informacji o powyższych okolicznościach,
- w przypadku zajęcia majątku ruchomego wykonawcy, a w szczególności sprzętu służącego
do świadczenia usług wynikających z niniejszej umowy,
- gdy Wykonawca nie przystąpił w terminie do rozpoczęcia realizacji umowy bez
uzasadnionych przyczyn, lub nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiającego.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy uzasadnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy
co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
Wykonawca nie odpowiada, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prace wykonane do
dnia odstąpienia.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 13
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy
powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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