Zintegrowany System Zarządzania

Umowa …………………………
Pakiet II Zadanie 4
Załadunek i wywóz śniegu

Postępowanie
o zamówienie publiczne
Znak: AZ/ZP – 17/2015

z dnia ………………………….. 2015 r.

zawarta pomiędzy:
MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.
W TORUNIU
PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159
TEL. 056 63 98 119; FAX. 056 63 98 120
NIP: 879-016-92-80

REGON: 870525973

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000151221
Kapitał zakładowy: 8. 469. 500 PLN

reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
zwanym dalej Zamawiającym
a:
……………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez: ………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
następującej treści:
§1
Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przewyższającej kwoty o których
mowa w art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
oraz złożoną ofertą.
§2
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi załadunku
i transportu śniegu ……. [ilość zależy od oferty] samochodami samowyładowczymi
z terenu Strefy Płatnego Parkowania miasta Torunia, Przedmieścia Chełmińskiego
i Przedmieścia Bydgoskiego, zgodnie z technologią Zamawiającego, na wskazane
przez Zamawiającego miejsce składowania śniegu, zlokalizowane w granicach
administracyjnych miasta Torunia.
2. Przez użyte w ust.1 określenie załadunek rozumie się: załadunek przy użyciu
ładowarki typ …………. ,
Wykonawcy na podstawione środki transportu
Wykonawcy, o których mowa w ust.1 spryzmowanego śniegu na poboczu jezdni,
parkingu lub chodniku. Ponadto przez załadunek należy rozumieć ręcznie zebranie

3.
4.
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nagromadzonego
śniegu pomiędzy parkującymi pojazdami lub z
innych
trudnodostępnych miejsc znajdujących się w wyznaczonej strefie wywozu śniegu.
Ponadto Wykonawca zapewni minimum ……….. pracowników do pracy ręcznej
przy załadunku śniegu. Wykonawca ma obowiązek zebrać zalegający śnieg możliwie
jak najbliżej powierzchni, nie powodując jej uszkodzenia. Pozostawiona warstwa
śniegu nie może być grubsza niż 2 cm .
Szacowana wielkość przedmiotu umowy wynosi (w zależności od części zamówienia)
: wynosi ……… m3.
Wykonawca zobowiązuję się do świadczenia usługi w systemie pracy całodobowej
w niedzielę i święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy na wezwanie w przypadku
zimowych warunków pogodowych
Świadczenie przedmiotu umowy będzie następowało po telefonicznym zgłoszeniu
osoby odpowiedzialnej za realizację umowy bądź dyspozytora AZ.
Każdorazowo świadczenie przedmiotu umowy winno być rozpoczęte w czasie nie
dłuższym niż 4 godz. od wystąpienia okoliczności, o których mowa ust. 5.

7. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy się z tytułu szkód, które mogą zaistnieć
w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, lub na skutek niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, w zakresie odpowiedzialności
cywilnej, deliktowej oraz kontraktowej, z sumą gwarancyjną 100. 000 zł (sto tysięcy
złotych), na jedno i wszystkie zdarzenia.
8. Zakres odpowiedzialności w umowie ubezpieczenia OC musi zostać rozszerzony
klauzulą dodatkową o szkody powstałe w mieniu powierzonym, które stanowiło
przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze
wykonywanych przez ubezpieczonego. W szczególności ochroną powinny być objęte
szkody wyrządzone w drogach i ulicach wraz z infrastrukturą drogową.
9. W umowie ubezpieczenia maksymalna wysokość franszyz: integralnej oraz
redukcyjnej, nie może przekraczać 500 zł (pięćset złotych) .
10. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Umowy ubezpieczenia najpóźniej
w dniu podpisania niniejszej umowy.
11. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie zobowiązania
osób trzecich
w przypadku ich dochodzenia od Zamawiającego.
12. Wykonawca zapewni pracownikom odpowiednie warunki pracy zgodnie z przepisami
prawa w zakresie BHP i P-Poż. oraz środowiska. Powyższe wymaganie reguluje
„Instrukcja w sprawie Podwykonawców”, którą Wykonawca otrzyma po zawarciu
umowy.
13. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest wskazać osobę
kontaktową z imienia i nazwiska, nr tel. kontaktowego oraz adres e-mail.
14. Operator koparko-ładowarki w trakcie wykonywania prac na rzecz Zamawiającego
zobowiązany jest do posiadania telefonu komórkowego.
§3
Termin wykonania umowy: od daty zawarcia umowy do 15 kwietnia 2016r.
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§4
Strony ustalają, że całkowita wartość umowy z prawem opcji zwiększenia zakresu
przedmiotowego umowy wynosi ................. zł/ brutto, w tym ……………………... zł
netto ( słownie: ....................................... zł + …… % VAT).
(jest to wysokość środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, kwota to
zostanie ujawniona w dniu otwarcia ofert).
Strony ustalają, że całkowita wartość umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy
wynosi ........ zł/ netto + .... %VAT (słownie: .......................... ...... + ....%VAT ).
Za przedmiot umowy strony ustalają wynagrodzenie jednostkowe zgodnie z ofertą
Wykonawcy wysokości: ........ .............. zł/netto/1m3 + ... ... % VAT,
Cena nie będzie ulegała zmianie w trakcie trwania umowy. Jedyną podstawą do
zmiany ceny może być udokumentowana przez Wykonawcę zmiana stawki podatku
VAT.
Do zmiany ceny określonej w ust.3 umowy z powodów określonych w ust.4 nie
zachodzi konieczność zmiany umowy. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia
należnego Wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki
podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

§5
1. Wykonawca najpóźniej do trzeciego dnia roboczego po zakończonej dekadzie
miesiąca kalendarzowego ma obowiązek złożyć zestawienie prac w jednostkach
rzeczowych za daną dekadę. Zestawienia sporządza się na podstawie kart drogowych.
2. Rozliczenie za wykonaną część przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie
faktury miesięcznej złożonej wraz z rozliczeniami dekadowymi oraz protokołem
odbioru prac za dany miesiąc kalendarzowy. Fakturę należy dostarczyć do
Zamawiającego nie później niż 5 dni roboczych od zakończenia miesiąca w którym
wykonywano usługi.
3. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną usługę w terminie …… dni od
daty wpływu prawidłowej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
W przypadku złożenia nieprawidłowej lub pozbawionej załączników, o których mowa
ust. 1 i ust. 2, faktura zostanie odesłana do Wykonawcy celem jej uzupełnienia.
4. Osobą upoważnianą przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i wydawania
poleceń jest Inspektor ds. Oczyszczania Paweł Misiak lub dyspozytor Akcji Zima.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod
numerem NIP: 879-016-92-80
§6
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% niezrealizowanego
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.2.
2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub niewykonania
w terminie, a także w przypadku nieusunięcia zgłoszonych nieprawidłowości
opisanych w ust. 3, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej
w wysokości 1,0 % przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia brutto za okres
rozliczeniowy za każde niewykonanie, nienależyte wykonanie, lub nie usunięcie
nieprawidłowości zgłoszonej w reklamacji.

3. Wszystkie reklamacje dotyczące przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.
Wszelkie zgłoszone nieprawidłowości dotyczące przedmiotu umowy Wykonawca
winien usunąć natychmiast na własny koszt z zastrzeżeniem, że reklamacje pisemne
posiadające dokumentację fotograficzną będą rozpatrywane wstecz.
4. W przypadku gdy szkoda powstała z tego tytułu przewyższa ustanowioną karę
umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
5. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić należności z tytułu kary umownej
bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę.
§7
Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowna osoby
trzecie.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Z zastrzeżeniem §4 ust.4 i §8 ust.3 i ust.5 nie dopuszcza się istotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy .
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości
przedmiotu umowy określonego §2 ust.3 z przyczyn niezależnych od Zamawiającego,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń
odszkodowawczych w sytuacjach opisanych w ust. 3
5. Po wyczerpaniu zakresu przedmiotowego przedmiotu umowy, o którym mowa
§2 ust.3, Wykonawca rozpocznie świadczenie przedmiotu mowy w ramach
przewidzianej przez Zamawiającego opcji z zastrzeżeniem, że zwiększenie zakresu
świadczenia przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty jaką Zamawiający
przeznaczył na realizacje zamówienia, o której mowa w §4 ust.1. Rozszerzenie
świadczenia nastąpi w sytuacji wystąpienia bardzo intensywnych zjawisk
atmosferycznych, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie wszczęcia
postępowania. Zamawiający przewidział opcje zwiększenia zakresu do 50%
szacowanej wielkości przedmiotu umowy określonej w§2 ust.3 oraz wartości
przedmiotu zamówienia , o którym mowa w §4 ust.2 niniejszej umowy.
Rozliczenie za wykonane prace za zwiększoną wielkość przedmiotu umowy, będzie
następowało na zasadach określonych w niniejszej umowie.
§9
Zamawiający zastrzega sobie prawo do
potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy,
o ile nastąpią takie okoliczności, kar nałożonych na Zamawiającego za nienależyte
wykonanie usługi przez Straż Miejską, Miejski Zarząd Dróg, Miejski Zakład Komunikacji lub
inne upoważnione urzędy.
§10
Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku :
1) zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub likwidacji jego
przedsiębiorstwa,

2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
3) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 3 dni od daty
wezwania do rozpoczęcia realizacji zobowiązań wynikających z umowy lub
przerwał jej realizację bez podania przyczyn,
4) w przypadku co najmniej dwukrotnego upływu terminu wyznaczonego
Wykonawcy przez Zamawiającego w celu zaniechania naruszeń polegających na
niewykonaniu umowy lub nienależytym jej wykonaniu.
§11
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ze dla każdej ze
stron.

Wykonawca

Załączniki do umowy:
1. Protokół odbioru prac
2. Zestawienie dekadowe
3. Karta drogowa

Zamawiający

