
Załącznik Nr 1

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Cz ęść 1-4

Zawarta zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych dnia ............... 2009r.
w Łosicach pomiędzy:
Zarządem Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08 – 200 Łosice, zwanym dalej
„Zamawiaj ącym” , reprezentowanym przez:

Pana Leszka Budrewicza - Dyrektora

a………………………………………………………………………………….…….……....
………………………………………………………………………………………..…………

zwanym dalej „Wykonawcą”  reprezentowanym przez:

P. …………………………………………………………………………………..…………

została zawarta umowa następującej treści :

§ 1

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego
w dniu ..................... przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z póŜn. zm.)

§ 2
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniem
dróg powiatowych t.j. zwalczanie śliskości i odśnieŜanie.
2.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi zimowego utrzymania
dróg w sezonie zimy 2009/2010 i 2010/2011 w zakresie zwalczania śliskości i odśnieŜania

dróg  administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie
Powiatu Łosickiego.

Zamówienie obejmuje:
I.   Wykonanie usług sprzętem wraz z obsługą na drogach powiatowych administrowanych
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego.

Część 1. Zwalczanie śliskości zimowej odśnieŜanie przy uŜyciu pługo - piaskarki  typu
„ ŚnieŜka” –pług i piaskarka na nośniku (nośnik- własność Wykonawcy), załadunek
Wykonawcy, materiał Zamawiającego - ilość jednostek sprzętowych 2 szt.;
lub Część 2.
OdśnieŜanie dróg przy uŜyciu nośnika przystosowanego do obsługi pługa obustronnego,
średniego (czołowego) – (nośnik – własność Wykonawcy)-ilość jednostek sprzętowych  3
szt.;
lub Część 3.
OdśnieŜanie dróg przy uŜyciu równiarki (własność Wykonawcy)- ilość jednostek
sprzętowych 2  szt.
lub Część 4.
Zwalczanie zimowej śliskości przy uŜyciu ciągnika  z rozsypywaczem (nośnik -  własność
Wykonawcy), z obsługą i załadunkiem Wykonawcy, materiał Zamawiającego na drogach
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powiatowych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Łosice - ilość jednostek
sprzętowych 1 szt.

Wartość szacunkowa usług Część 1, lub 2, lub 3, lub 4 wynosi –............................................zł
(brutto), (słownie:........................................................................................................................)

3. Usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych polegać będą w szczególności na:
1) odśnieŜaniu i zwalczaniu śliskości na drogach według poziomu odpowiadającego
standardowi ustalonemu przez Zamawiającego,
2) utrzymaniu w gotowości sprzętu i maszyn z obsługą przewidzianych do zimowego
utrzymania dróg powiatowych,
3) zapewnienie we własnym zakresie przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo –
remontowej dla maszyn i środków transportu (nośników piaskarek i pługów) oraz
sprzętu uŜyczonego przez Zamawiającego (piaskarek i pługów),
4. Wykonawca realizując roboty zimowego utrzymania dróg powiatowych –stosować się
będzie do „Specyfikacji technicznej warunków usług pojazdów samochodowych
i sprzętu do zimowego utrzymania dróg” stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszej umowy
jako jej integralnej części.

§ 3
1. Umowa niniejsza zawarta jest na okres:

� w sezonie zimy 2009/2010 od 01 listopada 2009r. do 15 kwietnia 2010r.
� w sezonie zimy 2010/2011 od 01 listopada 2010r. do dnia  15 kwietnia 2011r.

 2. W przypadku powstania okoliczności lub zdarzeń uniemoŜliwiających realizację
przedmiotu umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, umowa moŜe być
rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

§ 4

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
wynagrodzenie według cen określonych w „Wykazie wynajmowanych pojazdów
i jednostek sprzętowych”  stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wysokość wynagrodzenia będzie zaleŜała od czasu i ilości świadczonych usług.
3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się w następujący sposób:
1) wynagrodzenie za usługi obliczane będzie jako iloczyn ceny ofertowej
roboczogodziny wynikającej z przetargu i ilości przepracowanych godzin
 lub jako iloczyn ceny ofertowej roboczogodziny wynikającej z przetargu i ilości
przepracowanych godzin i przejechanych kilometrów,
 lub jako iloczyn ceny ofertowej wynikającej z przetargu i  ilości przejechanych kilometrów
2) podstawą wystawienia faktur będą dokumenty (karty drogowe, raporty pracy)  uprzednio
potwierdzone przez Zamawiającego,
3) odbiór usług będzie dokonywany przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego
przy udziale Wykonawcy, którzy potwierdzają ich wykonanie,
4) fakturowanie za wykonane usługi odbywać się będzie w ciągu pięciu dni po dokonaniu
usługi, najpóźniej do 5 następnego miesiąca kalendarzowego. Faktury przyjmowane będą
wraz z  potwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentami /karty drogowe, raporty pracy,
itp./.  Zamawiający naleŜność regulować będzie przelewem w terminie
30 dni od daty otrzymania faktury VAT z rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w
Łosicach na  konto Wykonawcy ...............................................................................................
....................................................................................................................................
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5) w przypadku powstania szkody w uŜyczonym do wykonania przedmiotu umowy
sprzęcie stanowiącym własność Zamawiającego na skutek niewłaściwej eksploatacji
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na warunkach określonych w przepisach
Kodeksu cywilnego,
6)Ceny jednostkowe ustalone w umowie nie podlegają zmianie i obowiązują do końca sezonu
    zimowego utrzymania dróg 2009/2010.
7) W przypadku zawarcia umowy wieloletniej ceny za następny sezon będą  podlegały
     uaktualnieniu uwzględniając wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych.
8) ceny ustalone w wyniku przetargu są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

§ 5

1. Usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg będą świadczone w okresie wymienionym
    w § 3 ust.1 z moŜliwością wydłuŜenia lub skrócenia tego okresu w zaleŜności od
    występujących warunków atmosferycznych.
2.Decyzje o rozpoczęciu i zakończeniu świadczenia usług podejmować będzie Dyrektor
   Zarządu Dróg Powiatowych.

§ 6

1.Nadzor nad realizacją robot z ramienia Zamawiającego sprawować będą:
- Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych,
- Kierownik Działu Budowy i Utrzymania Dróg,
- DyŜurni.

2. Osoby wymienione w ust. 1 posiadają kompetencje do wzywania do pracy i odwoływania
z pracy zespołów roboczych Wykonawcy, wydawania poleceń, instrukcji, prowadzenia
bieŜącej kontroli pracy, a takŜe codziennego potwierdzania dokumentów Wykonawcy w
zakresie ilości i jakości wykonanej pracy.

§ 7

1. Wykonawca zapozna się w siedzibie Zamawiającego z planem zimowego utrzymania
dróg powiatowych w okresie obowiązywania umowy, a w szczególności ze standardami,
sposobem obiegu informacji i decyzji Zamawiającego w sprawach prowadzenia usług
zimowego utrzymania.
2. Do dnia 30 października 2009r. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu imienny
wykaz osób upowaŜnionych i kompetentnych do podejmowania decyzji w zakresie
realizacji usług określonych umową z podaniem ich adresów, nr telefonów. Osoby te będą
odpowiedzialne z ramienia Wykonawcy za prawidłowe i terminowe wykonanie usług
objętych przedmiotem umowy, a takŜe za realizację poleceń i instrukcji Zamawiającego
w tym przedmiocie.

§ 8

Oprócz czynności opisanych w § 6 umowy do obowiązków osób w niej wymienionych
naleŜy bezzwłoczne przekazywanie Wykonawcy informacji o:
1) aktualnych stanach przejezdności dróg,
2) czasie rozpoczęcia i zakończenia prowadzonych usług na poszczególnych odcinkach
dróg,
3) zagroŜeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,
4) innych zauwaŜonych zdarzeniach na drogach.
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§ 9

Powierzenie przez Wykonawcę robot objętych umową lub ich części do wykonania innym
jednostkom wykonawczym w tzw. „ podwykonawstwie” wymaga pisemnego uzgodnienia
z Zamawiającym.

§ 10

1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie usług objętych
przedmiotem umowy:
1) za przekroczenie do 2 godzin uzgodnionego czasu rozpoczęcia świadczenia usług
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary pienięŜnej -  wysokości 200,00 zł i
pozostawania w dyspozycji Zamawiającego,
2) za przekroczenie powyŜej 2 godzin uzgodnionego czasu świadczenia usług - w wysokości
400,00 zł i pozostawania w dyspozycji Zamawiającego,
3) w przypadku awarii sprzętu i niepodstawienia do pracy w ciągu 8 godzin zastępczego
sprzętu Wykonawca zostanie obciąŜony kwotą 1000,00 zł.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w przypadku opóźnień
w zapłacie umownego wynagrodzenia za kaŜdy dzień zwłoki powyŜej 30 dni od daty
otrzymania faktury VAT.

§ 11

1. W przypadku nie przystąpienia do świadczenia usług we wskazanym przez Zamawiającego
dniu z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem
natychmiastowym, oraz naliczyć kary umowne, o których mowa w § 10 ust 1 pkt 4.
2. W przypadku nienaleŜytego wykonywania usług kształtującego się poniŜej poziomu
obowiązującego standardu, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie
natychmiastowym, oraz obciąŜyć Wykonawcę kosztami doprowadzenia stanu drogi
do właściwego standardu.

§ 12

1.W przypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim na skutek niewykonania lub
nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach
określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaŜności.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
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§ 15
Spory wynikłe z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla
siedziby Zamawiającego.

§ 16
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem
po 1 egz. dla kaŜdej ze stron.

§ 17
Integralną część umowy stanowią:
1.Specyfikacja techniczna usług pojazdów samochodowych i sprzętu do zimowego
utrzymania dróg – załącznik Nr 1 do umowy.
2. Wykaz wynajmowanych pojazdów i jednostek sprzętowych – załącznik Nr 2 do umowy.

Zamawiający:                                              Wykonawca:

………………………..  …………………………


