Załącznik Nr 6 do SIWZ
Numer sprawy: RGiI.271.12.2019.PK
Wzór Umowy
Umowa zawarta w dniu …………… roku w Lisewie pomiędzy Gminą Lisewo,
z siedzibą ul. Chełmińska 2, Lisewo, 86 – 230 Lisewo, zwaną dalej zamawiającym
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Lisewo – Jakub Kochowicz
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Izabeli Klafczyńskiej
a
……………………………………..
reprezentowanym przez:
……………………………………..
zwaną/zwanym dalej wykonawcą
Umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 z późn. zm.), w trybie „przetargu nieograniczonego” o wartości zamówienia mniejszej
niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
§1
Przedmiotem umowy jest: Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Lisewo,
w sezonach zimowych 2019/2020 oraz 2020/2021. Przedmiot umowy podzielony
jest na następujące części:
1) Zadanie I
Usługi zimowego utrzymania dróg polegające na ich odśnieżaniu na terenie następujących
miejscowości : Kornatowo, Strucfoń, Lipienek, Drzonowo, Lisewo - część miejscowości
położona na południe od drogi 548. Orientacyjna długość dróg gminnych do odśnieżenia
– 35 km.
2) Zadanie II
Usługi zimowego utrzymania dróg polegające na ich odśnieżaniu na terenie następujących
miejscowości : Mgoszcz , Malankowo, Chrusty, Lisewo- część miejscowości położona
na północ od drogi 548, Pniewite – od linii kolejowej do granicy z miejscowościami
Lisewo i Malankowo. Orientacyjna długość dróg gminnych do odśnieżenia – 30 km
3) Zadanie III
Usługi zimowego utrzymania dróg polegające na ich odśnieżaniu na terenie następujących
miejscowości : Pniewite, Krajęcin, Piątkowo, Linowiec, Wierzbowo, Krusin – część
miejscowości położona na północ od drogi 548, Kamlarki część miejscowości położona
na północ od drogi 548. Orientacyjna długość dróg gminnych do odśnieżenia – 35 km.
4) Zadanie IV
Usługi zimowego utrzymania dróg polegające na ich odśnieżaniu na terenie następujących
miejscowości : Tytlewo Bartlewo Błachta, Krusin – część miejscowości położona
na południe od drogi 548, Kamlarki - część miejscowości położona na południe od drogi
548. Orientacyjna długość dróg gminnych do odśnieżenia – 21 km.
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5) Zadanie V
Usługa likwidacji śliskości polegająca na mechanicznym wysiewaniu mieszanki piasku i soli
na drogach gminnych w miejscach wyznaczonych przez zamawiającego –
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej specyfikacji. Dodatkowo wykonawca w ramach
wykonywania zadania odpowiedzialny będzie za załadunek mieszanki na rozsiewacz /
piaskarkę w miejscu jej składowania. Mieszanka składowana będzie przy stadionie
sportowym w Lisewie. Zamawiający po swojej stronie zapewnia mieszankę piasku i soli
niezbędną do wykonania zadania.
§2
1. Usługi realizowane będą w zależności od potrzeb i panujących warunków pogodowych
na telefoniczne wezwanie zamawiającego w okresach od:
a) od 15.11.2019 r. do 31 03.2020 r.
b) od 15.11.2020 r. do 31.03.2021 r.,
wezwanie wykonawcy może nastąpić w godzinach pomiędzy 5:00 a 22:00 każdego dnia
tygodnia.
2. Czas przystąpienia do wykonywania usługi tj. czas przystąpienia do pracy sprzętu
w miejscu wykonywania usługi od chwili otrzymania wezwania od zamawiającego wynosi:
Zadanie I – … godz., Zadanie II – … godz., Zadanie III – … godz., Zadanie IV
– … godz., Zadanie V – … godz., zgodnie z formularzem ofertowym wykonawcy.
3. Osobą odpowiedzialną za wezwania, kontakt z wykonawcą oraz koordynację realizacji
usług ze strony zamawiającego jest Pani Marika Stafiej, tel. 509 848 186.
4. Zakres oraz warunki wykonania przedmiotu umowy określają:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 22.10.2019 r. sporządzona
na potrzeby postępowania przetargowego Numer sprawy: RGiI.271.12.2019.PK.
2) Załączniki do ww. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiące integralną
część specyfikacji (w tym niniejsza umowa).
3) Oferta wykonawcy z dnia …………… r.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:
1) Wykonywania przedmiotu umowy na podstawie zgłoszenia otrzymanego od osoby
wymienionej w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.
2) Zapewnienia całodobowej łączności z zamawiającym
za pomocą telefonu
komórkowego.
3) Wyposażenia każdą jednostkę sprzętową w sprawny telefon komórkowy i ponoszenia
z tego tytułu opłaty.
4) Powiadomienia każdorazowo osoby wymienionej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy
o godzinie rozpoczęcia i zakończenia usługi, o wszelkich przerwach w świadczeniu usług
spowodowanych awarią sprzętu.
5) Prowadzenia dziennika pracy sprzętu zgodnie z Kartą Pracy otrzymaną
od zamawiającego, potwierdzoną przez sołtysa wsi lub pracownika zamawiającego.
6) Wykonywania przedmiotu umowy pojazdami sprawnymi technicznie dopuszczonymi do
ruchu zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem oraz posiadającymi aktualne
ubezpieczenie OC.
7) W przypadku awarii sprzętu przewidzianego do wykonania przedmiotu umowy
określonego w załączniku nr 5 do SIWZ, wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt
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zastępczy, o tej samej mocy, niezwłocznie informując o tym osobę do kontaktów po stronie
zamawiającego.
8) Wyposażenia każdej jednostki sprzętowej w lampę błyskową ostrzegawczą, koloru
pomarańczowego.
9) Świadczenia usług będących przedmiotem umowy w oparciu o osoby mające stosowne
uprawnienia i przeszkolone w zakresie BHP.
10) Świadczenia usług będących przedmiotem umowy z należytą starannością zgodnie
z najlepszą wiedzą i umiejętnościami, w sposób bezpieczny nie stwarzający zagrożenia
dla innych użytkowników drogi.
11) Ponoszenia całkowitej odpowiedzialności i wszelkich kosztów finansowych z tytułu
szkód wyrządzonych przez osoby wykonujące przedmiot umowy po stronie wykonawcy,
w czasie wykonywania przedmiotu umowy wobec zamawiającego i osób trzecich.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane prawem uprawnienia umożliwiające
wykonywanie usług będących przedmiotem umowy.
§4
1. Zamawiający wymaga od wykonawcy posiadania na czas realizacji przedmiotu umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, posiadania polisy ubezpieczenia świadczonej usługi
od zdarzeń losowych na kwotę minimum 50 000,00 zł.
2. W dniu podpisania umowy wykonawca przedstawi zamawiającemu aktualną polisę o
której mowa w ust. 1.
3. W przypadku wygaśnięcia terminu obowiązywania polisy o której mowa w ust. 1 w trakcie
realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ważności polisy
i przedstawienia jej zamawiającemu.
4. Koszty ubezpieczenia ponosi wykonawca.
5. Osobą odpowiedzialną za koordynację realizacji umowy ze strony wykonawcy jest:
…………………………, tel. ………………….
§5
1. Za wykonanie poszczególnych zadań przedmiotu umowy wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za rzeczywisty, udokumentowany w Karcie Pracy czas pracy sprzętu
pomnożony przez ceny jednostkowe roboczogodziny podane przez wykonawcę
w formularzu ofertowym dla każdego z zadań.
- Zadanie I - Ciągnik marki lub inny nośnik: ………. o numerze rejestracyjnym
…………. wyposażony w sprzęt odśnieżający:
- pług odśnieżający jednostronny lub nastawny ogumiony
- pług odśnieżający dwustronny
- pług wirnikowy
cena netto
…….. zł/godz.
podatek VAT …….. zł
cena brutto
…….. zł/godz.
(słownie brutto) …………………………………………………………………..
- Zadanie II - Ciągnik marki lub inny nośnik: ………… o numerze rejestracyjnym
…………. wyposażony w sprzęt odśnieżający:
3

- pług odśnieżający jednostronny lub nastawny ogumiony
- pług odśnieżający dwustronny
- pług wirnikowy
cena netto
……… zł/godz.
podatek VAT ………. zł
cena brutto
………. zł/godz.
(słownie brutto) …………………………………………………………………..
- Zadanie III - Ciągnik marki lub inny nośnik ………. o numerze rejestracyjnym
…………. wyposażony w sprzęt odśnieżający:
- pług odśnieżający jednostronny lub nastawny ogumiony
- pług odśnieżający dwustronny
- pług wirnikowy
cena netto
……….. zł/godz.
podatek VAT ……….. zł
cena brutto
……….. zł/godz.
(słownie brutto) …………………………………………………………………..
- Zadanie IV - Ciągnik marki lub inny nośnik ………….. o numerze rejestracyjnym
……………. wyposażony w sprzęt odśnieżający:
- pług odśnieżający jednostronny lub nastawny ogumiony
- pług odśnieżający dwustronny
- pług wirnikowy
cena netto
……… zł/godz.
podatek VAT ……… zł
cena brutto
……… zł/godz.
(słownie brutto) …………………………………………………………………..
- Zadanie V - Ciągnik marki lub inny nośnik …………. o numerze rejestracyjnym
………….. wyposażony w następujący sprzęt:
- rozsiewacz / piaskarka
cena netto
……… zł/godz.
podatek VAT ………. zł
cena brutto
………. zł/godz.
(słownie brutto) …………………………………………………………………..
2. Cena określona w § 5 ust. 1 jest stała przez cały okres obowiązywania umowy,
za wyjątkiem przypadku kiedy nastąpi zmiana:
a) stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie brutto wykonawcy pozostałe do końca
realizacji umowy może wzrosnąć bądź zmaleć o zwiększoną bądź zmniejszoną wartość
tego podatku,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - jeżeli zmiana
ta będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiana ta będzie
miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę.
3. Podstawą wystawienia faktury są dzienne raporty pracy sprzętu zgodnie z Kartą Pracy
potwierdzone podpisami sołtysa lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy określające czas pracy i miejsce wykonywania usług.
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4. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie następowało w okresie miesięcznym.
5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiot umowy nastąpi w terminie 14 dni
od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.
6. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego
zamawiającego.
§6
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej 100
roboczogodzinom pracy sprzętu w przypadku rozwiązania umowy przez zamawiającego
w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę,
2. Wynagrodzenie wykonawcy ulega obniżeniu w przypadku opóźnienia w podstawienia
sprzętu w sposób następujący:
- do 2 godzin po uzgodnionym czasie przystąpienia do pracy sprzętu w miejscu wykonywania
usługi o 25 % wynagrodzenia należnego w danym dniu,
- powyżej 2 godzin po uzgodnionym czasie przystąpienia do pracy sprzętu w miejscu
wykonywania usługi o 35 % wynagrodzenia należnego w danym dniu.
3. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości odpowiadającej 100
roboczogodzinom pracy sprzętu jeżeli wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności
za które odpowiada zamawiający.
§7
Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 30 dniowego okresu
wypowiedzenia.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy: prawo
zamówień publicznych oraz kodeks cywilny. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej
umowy będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby zamawiającego sąd.
§9
Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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