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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR I.4.1
wzór umowy do zadań 1-3
UMOWA nr ……………….
Bieżące utrzymanie ulic Miasta
zawarta w dniu ........................................ w Zielonej Górze pomiędzy Miastem Zielona Góra Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP 973-100-74-58,
reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego zwanym w treści umowy
„Zamawiającym” z jednej strony,
a …………, zarejestrowanym w Wydziale ………..Krajowego Rejestru Sądowego w …. pod nr …
kapitał zakładowy w wysokości … NIP …….Regon ……… lub
prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą ( imię ) … ( nazwisko ) …… ( nazwa handlowa ) z siedzibą w …..( adres
prowadzonej działalności gospodarczej ) NIP…….wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, z drugiej strony,
o następującej treści :
§ 1.1. Zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 tekst jednolity ) przetargu
nieograniczonego powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę związaną z zimowym
utrzymaniem nawierzchni jezdni i dróg w ramach zadania „ Bieżące utrzymanie ulic Miasta ” zadanie
nr …….. - Rejon ….. …………………o łącznej długości jezdni i dróg ………..km, dla których funkcje
zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta Zielona Góra.
2. Wykaz jezdni dróg i ulic objętych zimowym utrzymaniem stanowi załącznik do umowy.
3. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszą umową określony jest SIWZ oraz ofertą
Wykonawcy z dnia ……………………………………….2019 r., stanowiących integralną części umowy.
4. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca został zapoznany z przedmiotem zamówienia
publicznego i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami
i przepisami BHP, zasadami organizacji pracy oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru
Robót.
§ 2. Przez zimowe utrzymanie jezdni dróg i ulic należy rozumieć :
1) utrzymanie ciągłej przejezdności jezdni ulic wymienionych w poszczególnych rejonach
polegające na odśnieżaniu i posypywaniu jezdni na całej długości i szerokości bezpośrednio po
wystąpieniu zjawiska powodującego śliskość przy użyciu soli zwilżonej roztworem wodno - solnym w
razie konieczności wywołanej warunkami atmosferycznymi dot. uszorstnienia nawierzchni jezdni za
zgodą Zamawiającego używana będzie mieszanina soli drogowej z czystym piaskiem ( w proporcji 1/3
), Chlorkiem wapnia
w postaci stałej lub zwilżonej bądź czysty piasek, dopuszcza się po
intensywnych opadach pozostawienie na jezdni cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu nie utrudniając
ruchu.
2) zapewnienie koordynacji i nadzoru prowadzenia akcji zimowej na jezdniach na terenie Miasta
w tym nadawania komunikatów do Departamentu Zarządzania Drogami UM o przejezdności dróg na
terenie Miasta Zielona Góra.
3) zabezpieczenie gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą gwarantującą
bezawaryjne utrzymanie dróg.
4) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych umożliwiających realizacje zadań wg
zakresu i trybu określonego w poz. od 1) do poz. 3) oraz przygotowanie niezbędnej, potrzebnej ilości
soli, ciągłej łączności z Zamawiającym oraz składania meldunków z prowadzonej akcji zimowej.
§ 3. Standard utrzymania dróg w okresie zimowym.
Tabela nr 1

Lp

Standard

Opis standardu

1

1
II

2
Jezdnia odśnieżona,
a śliskość zimowa
zlikwidowana na całej
szerokości łącznie z
zatokami autobusowymi.

2

III

Jezdnia odśnieżona,

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu
w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)
Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez
kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia
Po ustaniu opadów
przez niego uwiarygodnionych informacji o
wystąpieniu powyższego
3
4
- gołoledź do 1 godz.
- rozpoczęcie odśnieżania do 1 godz.
- śnieg luźny może zalegać do 4 godz.
po wystąpieniu opadów,
- błoto pośniegowe może występować - gołoledzi do 0,5 godz. po jej wystąpieniu,
do 6 godz.
- szadź
do 0,5 godz. po jej wystąpieniu,
- śliskość pośniegowa do 1godz. po jej wystąpieniu,
- lodowica do 0,5 godz. po jej wystąpieniu,
- gołoledź do 1,5 godz.
- rozpoczęcie odśnieżania do 2 godz. po wystąpieniu
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- śnieg luźny może zalegać do 6 godz.
- może występować warstwa
zajeżdżonego śniegu o grubości nie
utrudniającej ruch samochodów
osobowych

opadów,
- gołoledzi do 0,5 godz. po jej wystąpieniu,
- szadź
do 0,5 godz. po jej wystąpieniu,
- śliskość pośniegowa do 1 godz. po jej wystąpieniu,lodowica do 0,5 godz. po jej wystąpieniu,

§ 4. 1 Wykonawca zobowiązany jest posiadać następujący sprzęt do zimowego utrzymania
jezdni dróg i ulic: oraz następujące sprawne jednostki sprzętowe :
a) Pługopiaskarka szt. 1 i Pługosolarki - …… sztuk,
b) ładowarka do załadunku śniegu o pojemności łyżki min 1 m3 - 1 sztuka,
c) pojazd do wywozu śniegu typu wywrotka o ład. min. 7 ton - szt. 1,
d) system GPS oraz czujniki płużenia i podsypu do każdej jednostki ( poz. a ),
e) telefon komórkowy oraz komputer z łącznością internetową.
f) baza materiałowa niezbędna do przeprowadzenia akcji zimowej oraz materiał
uszorstniających nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych i innych , które na
mokrej nawierzchni stwarzają możliwość poślizgu; prowadzenie akcji zimowego utrzymania
dróg nie może naruszać przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
27
października 2005 r. ( Dz. U. Nr 230, poz. 1960 z 2005 r. całkowita odpowiedzialność za
stosowane materiały niezgodne z normami ciąża na Wykonawcy;
§ 5. Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 01 listopada 2019 do 31 marca 2022 r.
1) I sezon zimowy od 01.11.2019 do 31.03.2020 r
2) II sezon zimowy od 01.11.2020 do 31.03.2021 r.
3) III sezon zimowy od 01.11.2021 do 31.03.2022 r.
§ 6. Zamawiający dokona protokolarnego przekazania dróg objętych zimowym utrzymaniem
w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.
§ 7.1 Rozliczenie wykonanych prac odbywać się będzie na podstawie comiesięcznych faktur
wystawionych przez Wykonawcę.
2. Rozliczenie wykonanych prac odbywać się będzie na podstawie comiesięcznych
kosztorysów powykonawczych, do sporządzania których, przyjmowane będą ceny jednostkowe
podane w ofercie.
§ 8.1 Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie określone na podstawie ustalonych, w formularzu ofertowym Wykonawcy cen
jednostkowych usługi, w odniesieniu do ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych usług. Wartość
wynagrodzenia określana kosztorysowo na podstawie cen podanych w ofercie Wykonawcy, nie może
przekroczyć kwoty … ………….. zł netto (słownie : ……………………………….…. złotych )
powiększonej o podatek VAT….. % tj. ………………zł ,co stanowi łączną kwotę …………… zł brutto (
słownie : ……………………………….zł )
2. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy, nie może przekroczyć kwoty ujętej w budżecie Miasta
Zielona Góra, przeznaczonej na wykonanie zadań, związanych z Bieżącym utrzymaniem ulic Miasta w
2020, 2021, 2022 roku.
3. Ceny jednostkowa :
1) ryczał za gotowość pojazdów i pełnienie dyżuru całodobowego 24 godz. …………. zł (
brutto )
2) ryczałt za prowadzenie akcji zimowego utrzymania jezdni o średniej szerokości 7 m za
dobę:
a) w II standardzie utrzymania dróg w sezonie zimowym : ………………zł (brutto ),
b) w III standardzie utrzymania dróg w sezonie zimowym : ……………….. zł (brutto ),
3) dodatkowe jednorazowe zlecenie odśnieżania i posypywania jezdni ulic i dróg nie ujętych
w stałym zimowym utrzymaniu za 1 km na całej szerokości odśnieżanie i posypanie jezdni
mieszanką piaskowo – solną: ……………… zł (brutto),
4) jednorazowe zlecenie załadunku i wywozu śniegu na odległość do 7 km za 1 godz. ……….
zł (brutto ),
5) jednorazowe zlecenie odśnieżania nawierzchni parkingów za 1 m2 : …………….. zł
(brutto).
§ 9.1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości bądź ich części
w okresie trwania umowy w następujących okolicznościach:
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1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie ustalonym w § 5 bez uzasadnionych przyczyn,
lub zaprzestał ich wykonywania w okresie obowiązywania umowy i nie podejmuje ich mimo
pisemnego wezwania Zamawiającego,
3) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej
umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w
zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,
4) rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy,
5) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
6) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
7) w przypadku konieczności dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 8 ust. 1;
8) w sytuacji skierowania, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób
niż wskazane w ofercie Wykonawcy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur,
mimo
dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej
umowie,
2) Zamawiający
zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia
uprzednich
nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach, o których mowa ust. 1 i 2 umowy.
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10.1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy o którym mowa w §
1 z udziałem Podwykonawcy (-ów) …….., za działania lub zaniechania którego (-ych) ponosi pełną
odpowiedzialność.
2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) wymaga
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące
część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą),
a także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.
Umowy o podwykonawstwo stanowią załącznik do umowy.
3. Zmiana Podwykonawcy , rezygnacja z Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego
Podwykonawcy podczas realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego.
4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby
Wykonawca polegała na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w
celu potwierdzenia spełnienia wykazania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 b ww. ustawy. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu , iż proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia, o którym mowa w par. 1 ust.1.
§ 11.1 Strony postanawiają, że przy wykonaniu umowy stosuje się kary umowne.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 8 ust. 1 umowy z wyłączeniem okoliczności w art. 145 ustawy Prawa zamówień
publicznych.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
1) za nienależyte lub nieterminowe wywiązanie się Wykonawcy z podjętych zobowiązań
polegających na nie usunięciu w ustalonym terminie (zlikwidowania) gołoledzi, śniegu luźnego, błota
pośniegowego na jezdni przekazanej do zimowego utrzymania w II i III standardzie, każdorazowo
kwotę minimum 500,00 zł za 1 km drogi,
2) z tytułu odstąpienia od umowy w części lub w całości z przyczyn za które Wykonawca
odpowiada, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust 1 umowy,
3) za brak 1 sztuki pługopiaskarki/solarki w stosunku do ilości wynikającej z umowy w
wysokości 1 000,00- zł za każdą dobę,
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4) za brak 1 kierowcy, uniemożliwiający wyjazd pługopiaskarki/solarki w trakcie występowania
opadów śniegu lub gołoledzi w wysokości 1 000,00- zł za każdą dobę,
5) za brak odpowiedniej ilości materiałów do prowadzenia akcji zimowej w wysokości 5 000,00
zł za każdą dobę,
6) za zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek,
7) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy w części
lub w całości z przyczyn za które Wykonawca odpowiada, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 8 ust 1 umowy.
4. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy o którym mowa § 8 ust.1.
5. Strony zgodnie zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
ponoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§ 12.1. Płatność za Wykonany i odebrany przez Zamawiającego przedmiotu umowy odbędzie
się będzie na podstawie:
faktur częściowych oraz protokołu odbioru wykonanych usług wraz z dostarczonymi raportami
podpisane przez Zamawiającego złożonych po upływie miesiąca, którego dotyczą, wystawionych na
adres: MIASTO ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP 973-100-74-58 ,
Odbiorca : Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22 , 65-424 Zielona Góra
2. Faktury częściowe wraz z protokołem odbioru prac będą płatne w terminie do 30 dni od
daty ich złożenia w Urzędzie Miasta Zielona Góra na konto Wykonawcy podane na fakturze.
3. Za datę zapłaty uznaje się dzień w którym Zamawiający wydał dyspozycje przelewu kwoty
wynikającej ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy:
4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur, o których mowa w ust. 1, dowody
potwierdzające
zapłatę
wymagalnego
wynagrodzenia
Podwykonawcom
lub
dalszym
Podwykonawcom, w szczególności dokumenty przelewów bankowych dokonane przez Wykonawcę i
kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wraz z
oryginałem oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu należności za
usługi wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
5. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty
przysługującej odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (bez odsetek należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy), który zawarł:
a) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
usługi związane z zimowym utrzymaniem jezdni dróg i ulic :
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 , dotyczy wyłącznie należności:
a) powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 6, Wykonawca może
zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności tej zapłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia
informacji od Zamawiającego.
8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 8, Zamawiający
może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty;
9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 6, Zamawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa
w § 8 ust. 1.
§ 13.1. Kierownikiem - Koordynatorem Akcji Zimowej z ramienia Wykonawcy będzie:
……………………………..
2. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego, uprawnionymi do kontaktów i nadzoru
Wykonawcy, oraz podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy jest dyrektor
Departamentu
Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra lub
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Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami UM oraz upoważniony pracownik
Departamentu Zarządzania Drogami którzy działają w imieniu Zamawiającego.
§ 14.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania
umowy, tj. 5% wartości umowy brutto, o której mowa w § 8 ust. 1, tj. w wysokości: ……………….. zł
(słownie: …………………………………………………….) w formie ………………………… .
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik
nr 6 do umowy.
2. Strony ustalają, że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonanie.
§ 15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w
związku z prowadzonymi pracami oraz z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania
przedmiotu umowy.
§ 16. Wykonawca zapewnia, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody,
które mogą powstać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej
z sumą gwarancyjną stanowiącą co najmniej 500.000 zł w
odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, a polisa
ta obowiązywać będzie przez cały okres trwania niniejszej umowy. Umowy ubezpieczenia nie mogą
zawierać klauzuli wykluczającej wypłaty odszkodowania za zobowiązania wobec Zamawiającego oraz
osób trzecich. W tym nie mogą zawierać zapisów dot. franszyzy, polegającej na braku
odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte zakresem ubezpieczenia, których wartość jest
niższa od określonych taką franszyzą kwot.
§ 17.1 Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie
Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu,
nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę;
2) w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 10 ust. 1 lub wprowadzenia
innych Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań
określonych w § 10 dotyczących umowy o podwykonawstwo.
3) W zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się wykonawca składający
ofertę. Zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu
spełnienie warunków w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co podmiot
wykazany w ofercie.
2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnych zmian treści umowy:
1) zmian stawek jednostkowych brutto określonych w §8 ust. 3 niniejszej umowy w przypadku
zmian:
- stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych - jeżli zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeli
Wykonawca :
a) udowodni , że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty pracy ponoszone przez
Wykonawcę,
b) wykaże jaka część stawek jednostkowych stanowią koszty pracy ponoszone przez
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych
kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie
zobowiązany do przedstawienia na żądanie zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na
stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów
kosztów przez Wykonawcę.
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4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod
rygorem nieważności, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3). Podstawą
wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która jest inicjatorem jej wprowadzenia.
§ 18. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, numerów telefonów lub adresów poczty
elektronicznej, każda ze Stron powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie, z odpowiednim
wyprzedzeniem pod rygorem uznania przekazywania oświadczeń określonych w umowie za
skuteczne.
§ 19. Ponadto, w związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy,
że:
1) Administratorem danych osobowych jest: Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra NIP 973-100-74-58 .
2) podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f),
3) ma Pan/i prawo dostępu do danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych,
4) dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom zaangażowanym w zimowe
utrzymanie pasów drogowych na terenie Miasta Zielona Góra oraz podmiotom (organom)
uprawnionym
z mocy prawa do pozyskiwania danych osobowych,
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny związania z umową oraz
przepisami kodeksu cywilnego ,
6) ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych w razie
naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
§ 20. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą
przepisy Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2018 r. , poz. 1025 - tekst jednolity ) oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. , poz.1986 tekst jednolity ).
§ 21. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają
rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 22. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:
1) Specyfikacja Techniczna Zimowego Utrzymania,
2) polisa od Odpowiedzialności Cywilnej wraz z dowodem wpłaty,
3) oferta Wykonawcy,
4) wykaz jezdni dróg i ulic,
5) umowa o podwykonawstwo,
6) gwarancja należytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………………….....................

……………………………….....................
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ZIMOWE UTRZYMANIE JEZDNI ULIC I DRÓG NA TERENIE MIASTA
ZIELONA GÓRA W SEZONIE 2019/2022
Załącznik nr ………
Rejon ……………………………………

DATA:

R A P O R T nr 00/00/0000 r.
DYSPOZYTOR:
Czas trwania dyżuru:

( imię )
000
godz. rozpoczęcia

( nazwisko )
2400
godz. zakończenia

Warunki atmosferyczne:
Godzina:
000
300
600
900
1200
1500
1800
2100
Temperatura
pow.:
Opady deszczu
Opady śniegu:
Marznąca
mżawka:
Gołoledź
Szadź
Użyty sprzęt:
Wykaz pracowników zaangażowanych w realizacji zadań:
Marka
Nr rej.
Ilość przejechanych km Ilość zużytej soli
Lp
drogowej lub piasku
.
II standard III standard
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Opis wyk. prac
uwagi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UWAGI:……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………
Podpis dyspozytora:……………………………………………
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ZAŁĄCZNIK NR I.4.2
wzór umowy do zadań 4-7
UMOWA nr ……………….
Bieżące utrzymanie ulic Miasta
zawarta w dniu ..................................... w Zielonej Górze pomiędzy Miastem Zielona Góra Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra , NIP 973-100-7457,reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego zwanym w treści umowy
„Zamawiającym ” z jednej strony,
a ………………………, zarejestrowanym w Wydziale ………..Krajowego Rejestru Sądowego w
………. pod nr …………….., kapitał zakładowy w wysokości ……………. NIP ………….Regon
…………………….. lub
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ( imię ) ………….. (
nazwisko ) …………….. ( nazwa handlowa ) ……………… z siedzibą w ………..( adres prowadzonej
działalności gospodarczej ) NIP ……………………..wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, z drugiej strony,
o następującej treści :
§ 1.1. Zamawiający w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 – tekst jednolity ) przetargu
nieograniczonego powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę związaną z zimowym
utrzymaniem nawierzchni chodników, schodów terenowych oraz miejsc parkingowych w ramach
zadania „ Bieżące utrzymanie ulic Miasta ” o łącznej powierzchni chodników, schodów terenowych
oraz miejsc parkingowych ……… m2, dla których funkcję zarządcy drogi pełni Prezydent Miasta
Zielona Góra zadanie nr ……- rejon …………..
2. Wykaz chodników, schodów oraz miejsc parkingowych objętych zimowym utrzymaniem
stanowi załącznik do umowy.
3. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszą umową określony jest SIWZ oraz ofertą
Wykonawcy
z dnia ……………………., stanowiących integralną części umowy.
4. Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca został zapoznany z przedmiotem zamówienia
publicznego i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami
i przepisami BHP, zasadami organizacji pracy oraz Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi .
§ 2. Przez zimowe utrzymanie ulic należy rozumieć :
1) zwalczanie śliskości zimowej ( gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez
pokrywanie nawierzchni chodników, schodów oraz miejsc parkingowych mieszaniną piasku z solą,
materiałami uszorstniającymi,
2) odśnieżanie nawierzchni chodników , schodów terenowych oraz miejsc parkingowych,
3) pełnienie dyżuru (całodobowych) akcji zimowej,
4) przygotowanie i bieżące uzupełnianie zapasów piasku i środków chemicznych,
5) uzupełnianie mieszanki piaskowo solnej w skrzyniach na piasek,
6) prowadzenie dziennika prognozy pogody,
7) codzienne raportowanie Zamawiającemu o przeprowadzonych działaniach,
§ 3. Standardy utrzymania chodników, schodów i miejsc parkingowych w okresie zimowym.

Lp.

Standard

1

III

Opis standardu

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z
określeniem czasu w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny
być usunięte (zlikwidowane)
Od stwierdzenia zjawiska
atmosferycznego przez kierującego
Po ustaniu opadów
zimowym utrzymaniem lub powzięcia
przez niego uwiarygodnionych
informacji o wystąpieniu powyższego

Chodniki oraz schody
- gołoledź do 2,0 godz.
terenowe odśnieżona na
- śnieg luźny może zalegać do 4 godz.
szerokość 2 m a śliskość
- może występować cienka warstwa
zimowa zlikwidowana na całej śniegu o grubości do 2 cm posypana
Szerokości.
materiałem uszorstniającym , nie
Miejsca parkingowe
utrudniającej ruch pieszy
odśnieżone oraz śliskość
zlikwidowana na całej
powierzchni
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§ 4. Do prowadzenia zimowego utrzymania chodników, schodów oraz miejsc parkingowych
Miasta Zielona Góra, Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania sprzętem mechanicznym,
ręcznym, materiałami oraz osobami do wykonania usługi zgodnie z warunkami wymienionymi w
Specyfikacji technicznej:
a) odśnieżarki wraz z rozsiewaczem mieszanki piaskowo - solnej - sztuk …….. na każdy rejon,
b) telefon komórkowy i stacjonarny oraz komputer z łącznością internetową,
c) wykaz osób które będą uczestniczyły w wykonaniu usługi minimum 10 osób na każdy rejon,
d/ mieszankę piaskowo - solną w ilości 10 Mg na każdy rejon.
e) baza materiałowa niezbędna do przeprowadzenia akcji zimowej oraz materiał uszorstniających
nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych, gliniastych i innych , które na mokrej nawierzchni
stwarzają możliwość poślizgu; prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg nie może naruszać
przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. ( Dz. U. Nr 230,
poz. 1960 z 2005 r. całkowita odpowiedzialność za stosowane materiały niezgodne z normami
ciąża na Wykonawcy;
§ 5. Umowa zawarta jest na czas określony od dnia 01 listopada 2019 do 31 marca 2022 r.
1) I sezon zimowy od 01.11.2019 do 31.03.2020 r
2) II sezon zimowy od 01.11.2020 do 31.03.2021 r.
3) III sezon zimowy od 01.11.2021 do 31.03.2022 r.
§ 6. Zamawiający dokona protokolarnego przekazania chodników, schodów oraz miejsc
parkingowych objętych zimowym utrzymaniem Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia podpisania
umowy.
§ 7.1 Strony ustalają wysokość cen jednostkowych i składników cen kosztorysowych
podanych
w ofercie przez Wykonawcę.
2. Rozliczenie wykonanych prac odbywać się będzie na podstawie comiesięcznych
kosztorysów powykonawczych, do sporządzania których, przyjmowane będą ceny jednostkowe
podane w ofercie.
§ 8.1 Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie określone na podstawie ustalonych, w formularzu ofertowym Wykonawcy cen
jednostkowych usługi, w odniesieniu do ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych usług. Wartość
wynagrodzenia określana kosztorysowo na podstawie cen podanych w ofercie Wykonawcy, nie może
przekroczyć kwoty … ………….. zł netto (słownie : ……………………………….…. złotych )
powiększonej o podatek VAT … % tj. ………………zł ,
co stanowi łączną kwotę ……………. zł brutto ( słownie : …………………………………..zł ) należna
stawka.
2. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy, nie może przekroczyć kwoty ujętej w budżecie Miasta
Zielona Góra, przeznaczonej na wykonanie zadań, związanych z Bieżącym utrzymaniem ulic Miasta w
2020 , 2021 i 2022 r.
3. Cena jednostkowa :
1) dyżur całodobowy …………. zł. (brutto),
2) dzienny ryczałt za zimowe utrzymanie chodników , schodów terenowych oraz miejsc
parkingowych - kwota wynosi ……. zł (brutto),
3) dodatkowo jednorazowe zlecenie odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników, miejsc
parkingowych oraz schodów terenowych kwota wynosi ………… zł brutto za m2,
4) za 1 Mg uzupełnienia mieszanki piaskowo – solnej w rozmieszczonych skrzyniach na
terenie Miasta ………… zł. (brutto).
§ 9.1 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących
okolicznościach:
1)
w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie ustalonym w § 5 bez uzasadnionych przyczyn,
lub zaprzestał ich wykonywania w okresie obowiązywania umowy i nie podejmuje ich mimo
pisemnego wezwania Zamawiającego,
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3) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający postanowieniom niniejszej
umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie następuje w
zakreślonym terminie zmiana sposobu ich wykonywania,
4) rozpoczęła się likwidacja Wykonawcy,
5) nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy,
6) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;
7) w przypadku konieczności dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na
sumę większą niż 5% wartości umowy, o której mowa w § 8 ust. 1;
8) w sytuacji skierowania, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób
niż wskazane w ofercie Wykonawcy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Zamawiający nie wywiązuje się z
obowiązku
zapłaty faktur,
mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej
umowie,
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednich nieprzewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o okolicznościach, o których mowa ust. 1 i 2 umowy.
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10.1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca wykona przedmiot umowy o którym mowa w §
1 z udziałem Podwykonawcy (-ów) …….., za działania lub zaniechania którego (-ych) ponosi pełną
odpowiedzialność.
2. Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy (-om) wymaga
zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące
część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą),
a także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami.
Umowy o podwykonawstwo stanowią załącznik do umowy.
3. Zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego
Podwykonawcy podczas realizacji umowy możliwa będzie jedynie za zgodą Zamawiającego.
4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby
Wykonawca polegała na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w
celu potwierdzenia spełnienia wykazania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 b ww. ustawy. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu , iż proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, o którym mowa w par. 1 ust.1.
§ 11.1 Strony postanawiają, że przy wykonaniu umowy stosuje się kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
1) za nienależyte lub nieterminowe wywiązanie się Wykonawcy z zlikwidowania gołoledzi,
śniegu luźnego, błota pośniegowego na którymkolwiek z chodników, schodów oraz miejsc
parkingowych przekazanych do stałego zimowego utrzymania w III standardzie w ustalonym terminie,
każdorazowo kwotę 500,00 zł
2) za brak odpowiedniej ilości materiałów min. 10 Mg mieszanki piaskowo – solnej do
prowadzenia akcji zimowej oraz odśnieżarek wraz z rozsiewaczem mieszanki piaskowo - solnej szt. 3,
w wysokości 1 000,00 zł za każdą dobę.
3) nie wykonanie w terminie oświadczenia w sprawie „ skrócenia czasu rozpoczęcia akcji ” w
wysokości 500,00 zł.
4) w przypadku braku pełnej obsady osób wymaganej w specyfikacji przy prowadzeniu akcji
zimowego utrzymania chodników i schodów terenowych w wysokości 200,00 zł za każdą osobę.
5) za zawarcie umowy przez Wykonawcę z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy taki przypadek,
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8
ust. 1 umowy z wyłączeniem okoliczności w art. 145 ustawy Prawa zamówień publicznych.
4. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy o którym mowa w § 8 ust.1.
5. Strony zgodnie zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
ponoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
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§ 12.1. Płatność za Wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie:
- faktur częściowych złożonych po upływie miesiąca, którego dotyczą, wystawionych na adres:
Nabywca Miasto Zielona Góra ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, NIP 973-100-74-58.
Odbiorca Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra
- kosztorysu za dany miesiąc opracowanego na podstawie ceny jednostkowej o których mowa w §8
ust. 3 umowy,
- protokołu odbioru robót podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
2. Faktury częściowe wraz z protokołem odbioru prac będą płatne w terminie do 30 dni od daty
ich złożenia w Urzędzie Miasta na konto Wykonawcy podane na fakturze,
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycję przelewu kwoty
wynikającej z faktury ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur, o których mowa w ust. 1, dowody
potwierdzające
zapłatę
wymagalnego
wynagrodzenia
Podwykonawcom
lub
dalszym
Podwykonawcom, w szczególności dokumenty przelewów bankowych dokonane przez Wykonawcę i
kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wraz z
oryginałem oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu należności za
roboty usługi wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
5. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub
dalszego Podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty
przysługującej odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (bez odsetek należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy), który zawarł:
a) zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
usługi związane z zimowym utrzymaniem chodników i schodów terenowych:
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 4 , dotyczy wyłącznie należności:
a) powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, lub powstałych po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopii umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są dostawy lub usługi.
7. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 6, Wykonawca może
zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności tej zapłaty w terminie 7 dni od dnia doręczenia
informacji od Zamawiającego.
8. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 8, Zamawiający
może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty;
10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 6, Zamawiający
potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa
w § 8 ust. 1.
§ 13.1. Kierownikiem Akcji Zimowej z ramienia Wykonawcy będzie: ……………………………...
2. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego, uprawnionymi do kontaktów i nadzoru
Wykonawcy, oraz podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy jest Dyrektor Departamentu
Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Zielona Góra lub Zastępca Dyrektora Zarządzania Drogami UM
oraz upoważnieni pracownicy Departamentu Zarządzania Drogami, którzy działają w imieniu
Zamawiającego.
§14.1 Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego podanego w §8 ust.1 w formie
………………………………………………………, co stanowi równowartość kwoty ……………………. zł
2. Strony ustalają, że 100% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego
za należycie wykonanie.
§15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku
z prowadzonymi pracami oraz z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu
umowy.
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§16. Wykonawca zapewnia, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody,
które mogą powstać w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej
z sumą gwarancyjną stanowiącą co najmniej 500.000 zł w
odniesieniu do jednego i wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia, a polisa
ta obowiązywać będzie przez cały okres trwania niniejszej umowy. Umowy ubezpieczenia nie mogą
zawierać klauzuli wykluczającej wypłaty odszkodowania za zobowiązania wobec Zamawiającego i
osób trzecich. W tym nie mogą zawierać zapisów dot. franszyzy, polegającej na braku
odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody objęte zakresem ubezpieczenia, których wartość jest
niższa od określonych taką franszyzą kwot.
§17.1 Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie
Wykonawcy skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu,
nazwy, osób reprezentujących Wykonawcę;
2) w zakresie zmiany Podwykonawców, o których mowa w § 10 ust. 1 lub wprowadzenia
innych Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, pod warunkiem spełnienia wymagań
określonych w § 10 dotyczących umowy o podwykonawstwo.
3) W zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się wykonawca składający
ofertę. Zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu
spełnienie warunków w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co podmiot
wykazany w ofercie.
2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnych zmian treści umowy:
1) zmian stawek jednostkowych brutto określonych w §8 ust. 3 niniejszej umowy w przypadku
zmian:
- stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych - jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeli
Wykonawca :
a) udowodni , że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty pracy ponoszone przez
Wykonawcę,
b) wykaże jaka część stawek jednostkowych stanowią koszty pracy ponoszone przez
Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych
kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie
zobowiązany do przedstawienia na żądanie zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na
stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów
kosztów przez Wykonawcę.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy,
pod rygorem nieważności, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3). Podstawą
wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która jest inicjatorem jej wprowadzenia.
§ 18. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, numerów telefonów lub adresów poczty
elektronicznej, każda ze Stron powiadomi o tym drugą Stronę na piśmie, z odpowiednim
wyprzedzeniem pod rygorem uznania przekazywania oświadczeń określonych w umowie za
skuteczne.
§ 19. Ponadto, w związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy,
że:
1) Administratorem danych osobowych jest: Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22
65-424 Zielona Góra NIP 973-100-74-58 .
2) podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych, w szczególności art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. f),
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3) ma Pan/i prawo dostępu do danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych,
4) dane mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom zaangażowanym w zimowe
utrzymanie pasów drogowych na terenie Miasta Zielona Góra oraz podmiotom (organom)
uprawnionym z mocy prawa do pozyskiwania danych osobowych,
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny związania z umową oraz
przepisami kodeksu cywilnego ,
6) ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych w razie
naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
§ 20. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą
przepisy Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2018 r. , poz. 1025 - tekst jednolity ) oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1986 - tekst jednolity ).
§ 21. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają
rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 22. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron.
Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy:
1) Specyfikacja Techniczna Zimowego Utrzymania,
2) polisa od Odpowiedzialności Cywilnej wraz z dowodem wpłaty
3) oferta Wykonawcy.
4) wykaz chodników, schodów terenowych oraz miejsc parkingowych do zimowego
utrzymania
5) umowa o podwykonawstwo
6) gwarancja należytego wykonania umowy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

……………………………….....................

……………………………….....................
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ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW I SCHODÓW TERENOWYCH
NA TERENIE MIASTA ZIELONA GÓRA W SEZONIE 2019/2022
REJON …………………..
DATA :
R A P O R T nr ……………..
Załącznik nr …………
DYSPOZYTOR :
imię :

nazwisko :

godz. rozpoczęcia :

godz. zakończenia :

Czas trwania dyżuru :

Warunki atmosferyczne :
Godzina :
300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
Temperatura pow. :
Opady deszczu :
Opady śniegu :
Marznąca mżawka :
Gołoledź
UWAGA ( w przypadku wystąpienia opadów śniegu, deszczu lub marznącej mżawki pomiędzy
wyznaczonymi godzinami należy wpisać uwagi poniżej.
Użyty sprzęt:
Lp.
Marka

Nr rej.

III standard
Godz pracy
Do

Od
1.
2.
3.
4.

Wykaz pracowników zaangażowanych w realizacji zadań :
Lp.
Imię i nazwisko
Stanowisko
Opis wyk. Prac

Godz.
Pracy od do

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
UWAGI :
1. zużyto piasku lub mieszanki piaskowo solnej ……………………. …………………….Mg
2. Ilość km lub pow. odśnieżonych i posypanych piaskiem chodników ……… ………… m 2
3. odśnieżonych i posypanych piaskiem schodów terenowych ilość ……... o …………. pow. w m 2
4 uzupełniono mieszanką piaskową - solną skrzynie lub pryzmy ……………………… Mg
…………….…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis dyspozytora :
…………………………..
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