UMOWA nr WZP.2512…..2014

WZÓR

W dniu ……………………. r. w Białymstoku pomiędzy Podlaskim Zarządem Dróg
Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6 zwanym dalej
„Zamawiającym” reprezentowanym przez:
Dyrektora

- ………………………………

przy kontrasygnacie
Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych
Głównego Księgowego
-……………………………….
a ……………………………………………..
z siedzibą przy ul. ………………….,
…………………., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w ……………….., …………….Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem ……………………, NIP: ………………., REGON:
……………………., kapitał zakładowy: ………………… zł, zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowanym przez:
…………………………………….
………………………………………….
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego, zgodnego z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) wyboru oferty
Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego - została zawarta umowa następującej
treści:
Przedmiot umowy
1.
2.
1.
1
2
2.
3.

§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: zimowe utrzymanie dróg
wojewódzkich w roku 2014 na terenie województwa podlaskiego z podziałem na
zadania – ……………: Rejon Dróg Wojewódzkich w ……………..
Do zakresu prac należy:
 odśnieżanie dróg.
§2
Wykaz sprzętu do zimowego utrzymania:
…………………………………………
………………………………………….
Wykonawca wyposaży podstawiony pojazd w żółtą lampę błyskową, potrzebne światła
dodatkowe oraz telefon komórkowy z zestawem głośnomówiącym lub słuchawkowym.
Wykonawca udostępni Zamawiającemu pojazdy w celu zamontowania dodatkowych
urządzeń elektronicznych służących do kontroli pracy sprzętu.
Termin realizacji zamówienia

§3
1. Okres obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do 30.04.2014 roku.
2. Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia terminu zakończenia Akcji Zimowej z
zastosowaniem 5 dniowego wyprzedzenia.
§4
1

1. Wykonawca będzie w dyspozycji przez cały okres obowiązywania umowy. Za
dyspozycyjność nie będą naliczane żadne należności.
2. Wykonawca przystąpi do odśnieżania dróg w ciągu 1 godziny od wydania polecenia
Zamawiającego.
Zmiany do umowy
1.

2.
3.

4.
5.

§5
Zamawiający na podstawie art. 144 ust 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych
przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru oferty Wykonawcy, w niżej wymienionych
przypadkach:
1) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych
ujawnionych w rejestrach publicznych,
2) zmiany/wprowadzenie podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i
po akceptacji Zamawiającego,
3) wystąpienia okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, pomimo zachowania należytej staranności,
4) gdy jest to korzystne dla Zamawiającego lub spowodowane okolicznościami, za
które ponosi odpowiedzialność.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Jeżeli o zmianę postanowień umowy wnioskuje Wykonawca, przedkłada wniosek
Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed zamierzonym wejściem w życie takiej
zmiany, z wyjątkiem przypadków należycie uzasadnionych przez Wykonawcę i
zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiającego.
Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia

§6
1. Wynagrodzenie umowne ustala się w wysokości nieprzekraczającej kwoty:
……………… (brutto) (słownie: …………………………………….. zł).
2. Należność za wykonane usługi będzie rozliczana na podstawie jednostkowych cen
ofertowych
(netto):
----------------------------------------------------------------------------------i potwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów odbioru.
3. Za czas napraw sprzętu Wykonawcy i związanego z tym przestoju Zamawiający nie
płaci.
4. Ceny ofertowe w czasie trwania sezonu zimowego nie mogą ulec zmianie.
Płatności
§7
1. Należność za wykonane usługi rozliczana będzie w okresie miesięcznym na podstawie
faktur wystawionych najpóźniej w ciągu 7 dni.
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2. Należność za zimowe utrzymanie będzie opłacona przez PZDW w Białymstoku
najpóźniej w ciągu 14 dni od daty wpływu faktury, potwierdzonej przez Zamawiającego
na wskazany w niej numer rachunku bankowego.
3. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 542-25-66-904 i
upoważnia wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
4. Płatność faktury dla Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu oświadczenia Podwykonawcy,
o uregulowaniu zobowiązań finansowych między Podwykonawcą i Wykonawcą w
zakresie rozliczenia usług objętych niniejszą umową.
Odbiór usług
§8
1. Potwierdzenie ilości i jakości wykonanych usług następuje przez Kierownika RDW lub
upoważnionego pracownika na kartach drogowych i kartach pracy sprzętu.
2. Sposób wykonania usług powinien odpowiadać „Standardom zimowego utrzymania dróg
wojewódzkich”, „Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – Odśnieżanie Drogi”.
3. Dyspozycje pracy wydaje upoważniony pracownik Zamawiającego.
Podwykonawcy
1.
2.
3.
4.

§9
Podwykonawcą usług jest: …………………….……. w zakresie następujących
jednostek sprzętowych: ………………………………………….
Przekazanie wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę osobie trzeciej w
zakresie określonym ofertą wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
Nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług
któregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę lub jej
projekt z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu usług.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje
własne.
Kary umowne

§ 10
1. Za każdorazowe nie przystąpienie do odśnieżania dróg w terminie określonym w § 4 ust.
2 lub podstawienie w celu realizacji zamówienia, niekompletnie wyposażonego sprzętu,
a także w przypadku nieterminowego usuwania wad, Wykonawca płaci karę umowną w
wysokości 1 000,00 zł (brutto).
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z
przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający – Wykonawca zobowiązuje się zapłacić
karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 6
ust. 1 niniejszej umowy.
3. W innych niż określone w ust. 1 i 2 przypadkach niewykonania lub nienależytego
wykonania zobowiązania przez Wykonawcę – zobowiązuje się on zapłacić
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia netto określonego w §
6 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego kwoty kar umownych.
5. Zamawiający może potrącić kwoty kary umownej z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
6. Nienależyte wykonanie zobowiązania, w tym wszelkie braki w jakości i terminowości
prac Wykonawcy z jego winy w stosunku do ustaleń z Zamawiającym, mogą stanowić
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podstawę do rozwiązania umowy przez Zamawiającego bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym.
7. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie wady w realizowanym w ramach
niniejszej umowy zamówieniu - w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Odpowiedzialność wykonawcy
§ 11
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania,
nieterminowego i niewłaściwego wykonania usług, powstałe w czasie obowiązywania
niniejszej umowy.
Postanowienia końcowe
§ 12
Odpowiedzialnym za wykonanie zamówienia ustala się:
- ze strony Zamawiającego: …………………………
- ze strony Wykonawcy: ………………………………..
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 14
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca
siedziby Zamawiającego.
§ 15
Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym egzemplarzu
Wykonawcy i Zamawiającemu.
Zamawiający

Wykonawca
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