UMOWA nr GM-OŚ.272.13.2015.JB
zawarta w dniu ...........w Chełmnie pomiędzy:
Gmina Miasto Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Chełmna - Mariusza Kędzięrskiego
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym
a
....................
reprezentowanym przez:
............................................
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą
została zawarta umowa o następującej treści:
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na usuwaniu śliskości z nawierzchni
jezdni. OdśnieŜanie ulic na terenie miasta Chełmna o łącznej długości ok. 44 km
z tego ca 80% obsługa pojazdami specjalistycznymi, a ca 20% ciągnikami
z rozrzutnikiem.
Na przedmiot zamówienia składają się:
2. Usuwanie śliskości, odśnieŜania oraz posypywania ulic na terenie miasta Chełmna
materiałami uszorstniającymi

wg. zlecenia Zamawiającego w kolejności określonej

w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
3. Utrzymywanie mieszanki piasku i soli w miejscach szczególnie naraŜonych na niekorzystne
warunki atmosferyczne. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć mieszankę piasku i soli
w ilości 2 ton w kaŜde z następujących miejsc: ul. Wiśniowa, Morelowa 2 miejsca,
Śliwowa, Brzozowa 2 miejsca, Plac Zabaw Al. 3 Maja, Kwiatowa 3 miejsca, Wykonawca
uzupełni materiał na zgłoszenie Zamawiającego w terminie 2 dni od momentu powiadomienia.
4. Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza niezbędne materiały do prowadzenia akcji
zimowej.
5. Wykonanie usługi następować będzie na podstawie telefonicznego zlecenia dokonanego
przez jednego z koordynatorów wymienionych w § 11.
6. Wykonawca udostępni Zamawiającemu program wizualizacyjny, który umoŜliwi
lokalizację pojazdów świadczących usługi zgodny z wymaganiami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1

7. Dla prawidłowego wykorzystania sprzętu i moŜliwości łączności Wykonawca zaopatrzy
kierowców w telefony komórkowe.
8. W przypadku awarii sprzętu niezbędnego do wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się
do podstawienia środka zastępczego własnym staraniem i kosztem.
TERMIN WYKONANIA

§2
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług wymienionych w § 1 w terminie od 20.10.2015r. do
30.04.2019r.
§3
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług wymienionych w § 1 ust.1 nie później niŜ
w ciągu .......godzin od chwili otrzymania zawiadomienia. czas ..... godzin liczony od powiadomienia do
podstawienia gotowego do pracy pojazdu na ul. Dworcową przed siedzibę Urzędu Miasta.
ZABEZPIECZENIE
§4
1.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy. Całkowita wartość

zabezpieczenia wyniesie ....................................... zł.
słownie:.......................................................
tj. 2% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy.
2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ....................................................
.............................................................………………………………………………........
2.

Zwolnienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy nastąpi w terminie do 30 dni po

rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.
WYNAGRODZENIE, WARUNKI PŁATNOŚCI
§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy obliczane będzie jako
iloczyn przepracowanych godzin pojazdu - potwierdzonych przez Zamawiającego kart prac
sprzętów i ceny jednostkowej pracy pojazdu wskazanego w § 6 niniejszej umowy.
2. Przewidywana wartość umowy w okresie realizacji umowy wyniesie ................. zł brutto
(słownie:.................................................................................)
3. Wartość umowy została określona w sposób szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie
moŜliwość zmiany wartości umowy w zaleŜności od warunków atmosferycznych. Faktyczna
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wartość wykonanych usług zaleŜna będzie od potrzeb Zamawiającego. Wartość zawarta w §
5 ust 2 nie moŜe być traktowana jako toŜsama z końcową wartością zamówienia.
4. Niewykorzystanie limitów kwotowych tj. kwota .....................zł brutto, w przypadku gdy nie
wystąpi potrzeba korzystania z usług, nie moŜe być podstawą roszczeń ze strony
wykonawcy.
5. Podstawą wystawienia faktury będą potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego
karty pracy pojazdu.
6. Zapłata następować będzie przelewem na rachunek .................................................... w
................................w terminie 30 dni od daty przedłoŜenia faktury u Zamawiającego.
7. Za dzień płatności faktury, uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§6
Zamawiający zobowiązuje się do regulowania naleŜności za wykonanie usług:
Lp.

1.

Sprzęt

Cena jednostkowa brutto zł/godz

Pługopiaskarka przy
odpłuŜaniu

........................ zł
słownie................................................

2.

Pługopiaskarka przy

........................ zł

odpłuŜaniu i posypywaniu
piaskiem wraz z materiałem
3.

słownie................................................

Pługopiaskarka przy
odpłuŜaniu i posypywaniu
mieszanką piasku i soli

........................ zł
słownie................................................

wraz z materiałem
4.

Pługopiaskarką przy
odpłuŜaniu i posypywaniu
solą wraz z materiałem

5.

Pługopiaskarką przy

........................ zł
słownie................................................
........................ zł

posypywaniu piaskiem wraz z
materiałem
6.

Pługopiaskarka przy

słownie................................................
........................ zł

posypywaniu mieszanką
piasku i soli wraz z materiałem
7.

Pługopiaskarka przy

słownie................................................
........................ zł

posypywaniu solą wraz z
materiałem
8.

Ciągnik z rozrzutnikiem przy
posypywaniu piaskiem wraz z
materiałem

9.

słownie................................................

Ciągnik z rozrzutnikiem przy

........................ zł
słownie................................................
........................ zł

posypywaniu mieszanką
piasku i soli wraz z materiałem

słownie................................................
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10.

Ciągnik z rozrzutnikiem przy

........................ zł

posypywaniu solą wraz z
materiałem
11.

słownie................................................

Pługopiaskarka z solarką przy

........................ zł

odpłuŜaniu i polewaniu
solanką wraz z materiałem

12.

słownie................................................

Pługopiaskarka z solarką przy

........................ zł

polewaniu solanką wraz z
materiałem

słownie................................................

PODWYKONAWCY
§7
1. Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany, w trakcie
realizacji zamówienia publicznego, do przedłoŜenia zamawiającemu projektu tej umowy. Zapisy
umów z podwykonawcą nie mogą stać w sprzeczności z przedmiotowo istotnymi postanowieniami
umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą.
2.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moŜe być dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi.
3.Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeŜenia do projektu umowy
o podwykonawstwo:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuŜszy niŜ określony w ust. 2 niniejszego
paragrafu.
4.Niezgłoszenie pisemnych zastrzeŜeń do przedłoŜonego projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie 14 dni, uwaŜa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.
5. Wykonawca, podwykonawca zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w
przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłoŜonej umowy o podwykonawstwo, w terminie 14
dni, uwaŜa się za akceptację umowy przez zamawiającego.
8. Przepisy ust. 1–7 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.
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9.Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę.
10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie naleŜności
powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo.
11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych
podwykonawcy.
12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający

umoŜliwi wykonawcy zgłoszenie

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy o
których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag,
nie krótszym niŜ 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
13.W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, w terminie
wskazanym przez zamawiającego, zamawiający moŜe:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeŜeli wykonawca wykaŜe
niezasadność takiej zapłaty albo
2) złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości naleŜnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się naleŜy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy jeŜeli podwykonawca wykaŜe
zasadność takiej zapłaty.
14.W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy których mowa w ust. 9
niniejszego paragrafu, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleŜnego wykonawcy.
15.Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których
mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
większą niŜ 20% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego moŜe stanowić podstawę do
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.
16. Wykonawca upowaŜnia Zamawiającego do zatrzymania naleŜności Wykonawcy do kwot
określonych w umowach z podwykonawcami do czasu uregulowania naleŜności przez
Wykonawcę dla Podwykonawców lub do uregulowania naleŜności przez Zamawiającego na
zasadach określonych w tym paragrafie z konsekwencjami opisanymi w ust. 15 niniejszego
paragrafu.
17.Wykonawca do składanej faktury zobowiązany jest dołączyć informację o podwykonawcach,
których usługi, dostawy zostały objęte składaną fakturą, wraz z wartością tych usług. Przy
składaniu faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie swoich podwykonawców
uregulowaniu zobowiązań finansowych za wykonane usługi, dostawy. Zamawiający ma prawo
zatrzymać

płatność faktury Wykonawcy,

do czasu złoŜenia powyŜszych oświadczeń
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podwykonawców. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania płatności przez
Zamawiającego, z powodu nie dołączenia do faktury w/w oświadczeń podwykonawców.
18. Na Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na piśmie, nie później
niŜ w terminie 7 dni od daty zgłoszenia Ŝądania, wykaz swoich zobowiązań wraz z terminami
płatności względem podwykonawców wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz płatności z tytułu
realizacji prac objętych Umową. W razie nie przedstawienia przez Wykonawcę w/w wykazu,
Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktur Wykonawcy do czasu jego złoŜenia.
19. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonane usługi i
dostawy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.
20. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez
swoich podwykonawców Zamawiającemu lub osobom trzecim.
KARY UMOWNE
§8
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ulega obniŜeniu w sposób następujący:
1.W

przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 3 Wykonawca za kaŜdą

rozpoczętą godzinę opóźnienia zapłaci karę w wysokości 10 godzin wartości pracy zamówionego
sprzętu.
2.W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 1 ust. 3 Wykonawca za kaŜdy
dzień opóźnienia zapłaci karę w wysokości 1 godziny wartości pracy najdroŜszego sprzętu.
§9
W wypadku wystąpienia kolizji drogowej do której doszło w związku z niewykonaniem lub
nienaleŜytym wykonaniem zobowiązania Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczenia
odszkodowawczego od Wykonawcy.
§10
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w
interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający
moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§11
1. Zamawiający ustala koordynatorów wykonania zamówienia :
Zygmunta Szuster – tel......................
Mariusz Krygier tel................................
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Funkcjonariusze StraŜy Miejskiej tel.................................
2. Wykonawca ustala koordynatorów wykonania zamówienia w osobach :
.....................................
...................................
....................................
§12
Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki nr 1, załącznik nr 2 ( wykaz ulic,
kolejność zwalczania gołoledzi na terenie miasta Chełmna) oraz Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia.
§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
k.c. oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.
§14
Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
§15
Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 1 do umowy nr GM-OŚ.272.13.2015.JB

WYKAZ ULIC
A
B
C
D

F
G
H
J
K

L
Ł
M
N
O
P

R
S

Ś
T
U

Aleja 3-go Maja (odcinek od ul. Gen
Hallera do ul. Wodnej)
BaŜancia, Biskupia, Bociania,
Brzoskwiniowa, Brzozowa
Cegielniana, Chabrowa,
Chociszewskiego, Czereśniowa
Danielewskiego, Dojazdowa,
Dominikańska, św. Ducha, Dworcowa,
Dworzyska
Fiałka W., Franciszkańska
Gołębia, Gorczyckiego, Grudziądzka
gen. Hallera, Harcerska
Jaskółcza, Jastrzębia,
gen. Jastrzębskiego
Kamionka, Kilińskiego, Klasztorna,
Kolibrowa, Kolonia Wilsona, Konwaliowa,
Kościelna, Kościuszki, Krótka, Krucza,
Kwiatowa
Leśna, Lipowa
Łąkowa, ŁoŜyńskiego, Łunawska
Magazynowa, Młyńska, Morelowa
Nad Browiną, Nadrzeczna
Ogrodowa, OkręŜna, Orla, Osnowska
Panieńska, Parkowa, Planty Kolejowe,
Pod Skarpą, Podgórna, Podmurna,
Polna, Poprzeczna, Portowa, Powiśle,
Powstańców Wlkp., Prosta,
Przemysłowa, Parowa, Pl. Wolności
Rybacka, Rycerska, Rydygiera,
Rynkowa, Rynek
P. Skargi, Słoneczna, Słowackiego,
Słowicza, Sokola, Sowia, Stare Planty,
Storczykowa, Stroma, Strusia,
Studzienna, 22-go Stycznia(z
wyłączeniem odcinka od ul. Wodnej do ul.
Toruńskiej), Szara, Szkolna, Skłodowska,
Szosa Grudziądzka
Śliwowa, Świętojerska
Tarasowa, Toruńska(odcinek od Rynku
do ul.22- Stycznia)
Ustronie
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Wałowa, Wiklinowa, Wiśniowa, Wodna,
Wojska Polskiego, Wysoka
Zakole, Zielona
śeglarska, śurawia

W
Z
ś

Załącznik nr 2 do umowy nr GM-OŚ.272.13.2015.JB

AKCJA ZIMA
I kolejność
1 pojazd

2 pojazd

ul. Przemysłowa
ul. Łunawska, Plac targowy (przy PKS), Szosa
Grudziądzka do trasy nr 1
ul. Polna
ul. Młyńska
ul. Dworcowa
ul. Grudziądzka
ul. Rynek – od apteki
ul. Rycerska
ul. Wodna
ul. Kamionka
ul. Dominikańska w Rynkową + reszta Rynku
ul. Toruńska od Rynku do 22-go Stycznia
z wyłączeniem odcinka od ul. Wodnej do ul. Toruńskiej,
Franciszkańska, Biskupia
ul. Jastrzębskiego do wjazdu jeziora Starogrodzkiego
ul. Klasztorna
ul. Dominikańska

ul. Przemysłowa
ul. Dworcowa od ul Świętojerskiej do
ul. Grudziądzkiej łącznie z tz. Rondem
ul. Powstańców Wielkopolskich
ul. Gen. Hallera
ul. Wałowa
ul. Św. Ducha
ul. Osnowska w śurawią do granic miasta
ul. Kwiatowa, Storczykowa, Danielewskiego
ul. Planty Kolejowo
ul. Brzoskwiniowa
ul. Brzozowa

II kolejność
1 pojazd

2 pojazd

Plac parkingowy ul. Harcerska (Starostwo)

Os. M. Kopernika, ul. Parkowa, ul. Kościuszki

Pozostałe ulice z wykazu na starym mieście

Os. M. Skłodowskiej-Curie
Pozostałe ulice od drogi nr 1 do starego miasta
ul. Gorczyckiego i pozostałe ulice Osiedla
750-lecia Miasta

9

III kolejność
Pozostałe ulice na osiedlach domków jednorodzinnych w tym : Os. Dworzyska,
Rybaki, Wybudowanie
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