Rozdział III
Projekt umowy

Zintegrowany System Zarządzania

Umowa nr 16/2/RZ- projekt

Postępowanie
o zamówienie publiczne

Załadunek i wywóz śniegu
z dnia ………………………….. 2011 r.

Znak: AZ/ZP-16/4/2011

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 z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późn. zm.), zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złoŜoną ofertą,
które to dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy.
§2
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi załadunku i
transportu śniegu samochodami samowyładowczych o pojemności skrzyni ładunkowej
…………… m3 w z terenu zespołu staromiejskiego miasta Torunia zgodnie z
technologią Zamawiającego na wskazane przez Zamawiającego miejsce składowania
śniegu zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Torunia w odległości nie
większej niŜ 7 km od miejsca świadczenia usługi.
2. Przez uŜyte w ust.1 określenie załadunek rozumie się: załadunek przy uŜyciu
ładowarki ……
[typ, marka] /*lub koparko – ładowarki ………… [typ marka]
Wykonawcy na podstawione środki transportu Wykonawcy spryzmowanego śniegu na
poboczu jezdni, parkingu lub chodniku. Ponadto przez załadunek naleŜy rozumieć
ręcznie zebranie nagromadzonego śniegu pomiędzy parkującymi pojazdami lub z
innych trudnodostępnych miejsc znajdujących się w wyznaczonej strefie wywozu
śniegu. Wykonawca ma obowiązek zebrać zalegający śnieg moŜliwie jak najbliŜej
powierzchni nie powodując jej uszkodzenia. Pozostawiona warstwa śniegu nie moŜe
być grubsza niŜ 2 cm.

3. Szacowana wielkość przedmiotu umowy wynosi (w zaleŜności od części zamówienia)
: wynosi ……… m3 .
4. Wykonawca będzie świadczył przedmiot umowy w systemie pracy całodobowej
w dni powszednie, w niedzielę i święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy według
harmonogramu Akcji Zimowej „AZ” opracowanego przez Zamawiającego.
5. Świadczenie przedmiotu umowy będzie następowało w czasie 4 godzin
od momentu telefonicznego wezwania Wykonawcy do podjęcia działań przez
dyspozytora „AZ” lub osobę upowaŜnioną przez Zamawiającego.
6. Zamawiający przewiduje moŜliwość częściowego ograniczenia lub wyłączenie ruchu
na odcinkach jezdni z, których wywoŜony będzie śnieg po uprzednim uzyskaniu
zgody przez Zamawiającego od Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
7. KaŜdorazowo świadczenie przedmiotu umowy winno być zakończone w czasie nie
dłuŜszym niŜ 4 godz. od wystąpienia okoliczności o których mowa w ust.5.
8. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy się z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w
związku z określonymi zdarzeniami w zakresie odpowiedzialności cywilnej i NNW
na kwotę nie niŜszą iŜ 500 000 PLN.
9. Prawnicy Wykonawcy są zobowiązani do posiadania telefonów komórkowych.
10. Koszt zaopatrzenia sprzętu w paliwo i części zamienne obciąŜa Wwykonawcę.
11. Wykonawca zapewni pracownikom odpowiednie warunki pracy zgodnie z przepisami
prawa w zakresie BHP i P-PoŜ. oraz środowiska. PowyŜsze wymaganie reguluje
„Instrukcja w sprawie Podwykonawców”, którą wybrany Wykonawca otrzyma po
zawarciu umowy.
§3
Termin wykonania umowy: 1 listopada 2011r . - dnia 31 marca 2012 r.
§4
1. Strony ustalają, Ŝe całkowita wartość umowy wynosi ........ zł/ netto + .... %VAT
słownie: .......................... ...... + ....%VAT zgodnie z przyjętą ofertą.
2. Za przedmiot umowy strony ustalają wynagrodzenie jednostkowe zgodnie z przyjętą
ofertą w wysokości: ...................... zł/netto/1m3. + ...... % VAT,
3. Ceny nie będą ulegały zmianie w trakcie trwania umowy. Jedyną podstawą do jej
zmiany moŜe być udokumentowana przez Wykonawcę zmiana stawki podatku VAT.

3.

4.

5.
6.

7.

§5
Strony ustalają, Ŝe rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastąpi na
podstawie faktur częściowych wystawianych dwa razy w miesiącu tj.: do15 dnia kaŜdego
miesiąca i na koniec miesiąca, nie później jednak niŜ do trzeciego dnia po zakończonym
okresie rozliczeniowym.
Podstawą do wystawienia faktury za wykonany i odebrany przedmiot umowy jest raport
pracy samochodów samowyładowczych potwierdzony kaŜdorazowo przez dyspozytora
„AZ” lub osobę odpowiedzialną oraz wydruk z systemu wagowego potwierdzający ilość
kursów oraz masę wywiezionego śniegu.
Osobą upowaŜnioną do reprezentowania Zamawiającego jest Dyspozytor AZ.
Zamawiający dokona zapłaty naleŜności za wykonany przedmiot umowy w terminie
30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT przelewem bankowym na konto
Wykonawcy.
Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP: 879-016-92-80.
§6
1. W przypadku nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy lub niewykonania
w terminie , a takŜe w przypadku nieusunięcia zgłoszonych nieprawidłowości
opisanych w §7 Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej

w wysokości 1,0 % przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia brutto za okres
rozliczeniowy za kaŜde niewykonanie, nienaleŜyte wykonanie, lub nie usunięcie
nieprawidłowości zgłoszonej w reklamacji.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto
określonego w §4 ust.1.
3. W przypadku gdy szkoda powstała z tego tytułu przewyŜsza ustanowioną karę
umowną Zamawiający ma prawo Ŝądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych.
4. Strony ustalają, Ŝe Zamawiający moŜe potrącić naleŜności z tytułu kary umownej
bezpośrednio z faktury złoŜonej przez Wykonawcę.
§7
Wszystkie reklamacje dotyczące przedmiotu zamówienia obciąŜają Wykonawcę. Wszelkie
zgłoszone nieprawidłowości dotyczące przedmiotu umowy Wykonawca winien usunąć
natychmiast na własny koszt z zastrzeŜeniem, Ŝe reklamacje pisemne posiadające
dokumentację fotograficzną będą rozpatrywane wstecz.
§8
Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na
osoby trzecie.
§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
2. Z zastrzeŜeniem § 4 ust.3 nie dopuszcza się 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 w §2 ust.1 z przyczyn nie zaleŜnych do
Zamawiającego, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Wykonawca oświadcza, Ŝe zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń
odszkodowawczych w sytuacjach opisanych w ust. 3
§10
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy o ile
nastąpią takie okoliczności kar nałoŜonych na Zamawiającego za nienaleŜyte wykonanie
przedmiotu umowy przez StraŜ Miejską, SANEPID, Miejski Zarząd Dróg lub inne
upowaŜnione urzędy i jednostki.
§11
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§12
Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.
Wykonawca

Zamawiający

