Załącznik Nr 2
[PROJEKT UMOWY]
UMOWA Nr ………..2017
Zawarta w dniu ..........................r. w Hajnówce pomiędzy:
1. Powiatem Hajnowskim, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP 6030017563, reprezentowanym przez
Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, w imieniu którego działa:
- Krystyna Miszczuk - Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce
- Świetłana Karpiuk - Główną Księgową
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
2.
.........................................................................................................................
z
siedzibą
w
…………………………………………………………………….., NIP ……………………...
reprezentowaną przez:
3. ........................................
- ............................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
Niniejsza umowa została zawarta na podstawie postępowania przeprowadzonego w trybie zapytania
ofertowego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2014 Kierownika Zarządu Dróg
Powiatowych w Hajnówce z dnia 29 kwietnia 2014 r. Regulaminu w sprawie gospodarowania środkami
publicznymi o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości 30 000 euro oraz zmianą tego
Regulaminu Zarządzeniem Nr 3/2016 Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce z dnia 04
stycznia 2016 roku,.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie:
„Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Hajnowskiego pługami i nośnikami Wykonawcy w sezonie
2017/2018”.
2. Do zakresu usług Wykonawcy należy:
przystosowanie nośników do pługów odśnieżnych skośnych, klinowych lub czołowych,
podstawienie do dyspozycji Zamawiającego sprzętu i nośników sprawnych technicznie i
przystosowanych do odśnieżania dróg,
zapewnianie stałej obsługi naprawczo - remontowej dla sprzętu i nośników wyznaczonych do
zimowego utrzymania dróg,
wyposażenie nośników w sprzęt i osprzęt przeznaczony do pracy na drodze pod ruchem, w
lampę sygnalizacyjną błyskową koloru żółtego i oświetlenie,
wykonywanie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg zgodnie z ustaleniami
Zamawiającego,
wykaz dróg do odśnieżania oraz ich długość i standardy odśnieżania stanowią załączniki do
niniejszej umowy,
przestrzeganie postanowień określonych w Warunkach Zamówienia i SST stanowiących
załączniki do niniejszej umowy.
3. Do zimowego utrzymania dróg planuje się zaangażować sprzęt jak niżej: (wypełnione zgodnie ze
złożoną ofertą)
4.
Zama
Przewidywana
Ogółem
wiając
Ilość sztuk
Ilość godzin
przewidywana
y
Sprzęt
ogółem
pracy sprzętu
ilość godzin
1 szt.
pracy sprzętu
Ciągnik z pługiem o mocy 140 KM i
…
50
…..
powyżej
Samochód ciężarowy skrzyniowy o
ładowności dopuszczalnej powyżej 9
ton z zamontowanym pługiem
…
40
40
klinowym lub czołowym (napęd min.
na 2 osie)
Koparko – ładowarka z pługiem
…
30
40
skośnym
Równiarka drogowa lub inny ciężki
nośnik z zamontowanym pługiem
…
40
40
klinowym
Ogółem przewidywana ilość godzin pracy sprzętu wynajętego
……
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zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż
50% wartości zamówienia podstawowego.
§2
Terminy
1. Termin gotowości nośników i sprzętu Wykonawcy do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg
ustala się na dzień 01.12.2017 r.
2. Terminarz usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg:
- rozpoczęcia usług nie później niż do dnia 01.12.2017r.
- zakończenia usług 15.04.2018r.
3. Wykonawca w terminie do dnia 01.12.2017 r. przedłoży Zamawiającemu szczegółowy wykaz obsługi
etatowej i rezerwowej nośników i sprzętu.
4. Zamawiający w terminie do dnia 01.12.2017 r. dokona przeszkolenia kierowców i operatorów
Wykonawcy w zakresie sposobu i technologii zimowego utrzymania dróg.
5. Za przeszkolenie w zakresie BHP i obsługi nośników i sprzętu oraz za ważne badania lekarskie,
psychotechniczne i świadectwa kwalifikacyjne odpowiada Wykonawca.
6. W czasie obowiązywania umowy Wykonawca zapewnia łączność telefoniczną z Zamawiającym.
Wykonawca do dnia 01.12.2017 r. sporządzi i dostarczy wykaz numerów telefonów stacjonarnych i
komórkowych, które będą wykorzystane przy zimowym utrzymaniu.
7. Wykonawca będzie w dyspozycji Zamawiającego od 01.12.2017 r. do 15.04.2018 r. i przystąpi do
odśnieżania dróg najpóźniej w ciągu 2 godzin od wydania polecenia. Za dyspozycyjność i stan
gotowości nie będą naliczane żadne należności z tym związane.
§3
Wynagrodzenie
1. Należność za wykonane usługi ustalana będzie w oparciu o ceny jednostkowe wyszczególnione w
formularzu ofertowym (zał. nr 1) i ilości godzin pracy czynnej potwierdzonych w karcie drogowej lub
raporcie pracy sprzętu tj. (wypełnione zgodnie z formularzem ofertowym)
- ………….(nazwa sprzętu) stawka godzinowa pracy czynnej ….. zł/godz. netto plus należny podatek
VAT 8% …………… zł, ogółem stawka godzinowa brutto…….. zł/godz.
- ………….(nazwa sprzętu) stawka godzinowa pracy czynnej ….. zł/godz. netto plus należny podatek
VAT 8% …………… zł, ogółem stawka godzinowa brutto…….. zł/godz.
2. Ceny jednostkowe pracy sprzętu przy zimowym utrzymaniu nie mogą ulec zmianie w czasie realizacji
zamówienia.
3. W/w ceny brutto zawierają w sobie wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym należny
koszt benzyny i pracy ludzi, podatek, koszt dojazdu do miejsca wykonania oraz wszelkie inne koszty
związane z wykonaniem zamówienia.
4. Należność za usługi wykonane w terminie od dnia 01.12.2017 r. do 31.12.2017 r. zostaną opłacone na
podstawie prawidłowo wystawionych faktur, w terminie nie później niż do końca stycznia 2018 r.
5. Należność za usługi wykonane w okresie od 01.01.2018 r. – 15.04.2018 r. rozliczone będą co miesiąc
na podstawie faktur, wystawionych prawidłowo najpóźniej do dnia 10 następnego miesiąca i dołączonych
do nich potwierdzonych dokumentów najmu (karty drogowe lub raporty pracy sprzętu) i opłacane w
terminie nie później niż 14 dni od daty dostarczenia do ZDP prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na
konto Wykonawcy …………………………………
6. Ilość godzin pracy sprzętu określone w § 1 ust. 3 są jedynie wielkościami szacunkowymi określonymi
na podstawie aktualnego stanu wiedzy Zamawiającego. Zamawiający nie gwarantuje zatrudnienia
sprzętu w ilości godzin podanych w formularzu ofertowym i zastrzega sobie prawo do zmiany wielkości
godzin pracy sprzętu, ze względu na aktualne potrzeby. Jeżeli do upływu okresu obowiązania umowy nie
zostaną wyczerpane ilości godzin pracy sprzętu wskazane w umowie, umowa niniejsza wygasa bez
prawa żądania przez Wykonawcę realizacji umowy z zakresie pozostałych ilości oraz bez prawa
wystąpienia przez Wykonawcę z jakimikolwiek roszczeniami z tego tytułu, w tym z roszczeniem o zapłatę
odszkodowania.
7. Faktura musi zawierać następujące dane identyfikacyjne:
- Nabywca: Powiat Hajnowski, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP 603-001-75-63
- Odbiorca/płatnik oraz adres do korespondencji: Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41,
17-200 Hajnówka
8. Fakturę należy kierować na adres Odbiorcy.
§5
Realizacja umowy
Strony ustalają następujące postępowanie organizacyjne:
1. Zamówienie na nośniki i sprzęt dyżurny zimowego utrzymania dróg (przedstawiciel Zamawiającego)
składać będzie telefonicznie przedstawicielowi Wykonawcy z określeniem, miejsca i godziny
podstawienia na dzień następny i dni wolne od pracy.
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1.1 W przypadku gdy zajdzie konieczność wykonania usługi w dniu składania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt do dyspozycji Zamawiającego od chwili
zgłoszenia w czasie wskazanym przez Zamawiającego – min. 2 godz. od telefonicznego
powiadomienia Wykonawcy.
2. Praca przy zimowym utrzymaniu dróg odbywać się będzie na jedną zmianę w wymiarze godzinowym
zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku konieczności zastosowania pracy w czasie
wydłużonym lub pracy ciągłej, Wykonawca zastosuje pracę zmianową.
3. Za czas remontu nośnika lub sprzętu wynagrodzenie dla Wykonawcy nie będzie przysługiwać.
4. Potwierdzenie wykonanych usług dokonywać będzie dyżurny zimowego utrzymania dróg podpisem i
pieczęcią w karcie drogowej lub raporcie pracy sprzętu. Sposób prowadzenia dokumentacji usług
przez Wykonawcę określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
5. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją postanowień umownych sprawować będzie:
- Sławomir Pańkowski, tel. 604 618 584
- Adam Nazaruk , tel. 604 191 170
6. Ze strony Wykonawcy usługi nadzorować będzie:
- ..............................., tel………………...
§6
Kary umowne
Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe dotyczące kar umownych:
1. Nie dotrzymanie przez Wykonawcę warunków umowy spowoduje naliczenie przez Zamawiającego
kar w wysokości:
a) 100,00 zł – za każdy dzień zwłoki w przystosowaniu jednostek do prowadzenia akcji
zimowego utrzymania dróg licząc od dnia 01.12.2017 r.,
b) 100,00 zł – za niewykonanie lub za pracę danej jednostki w dniu, w którym dyżurny stwierdził i
zapisał w karcie pracy lub karcie drogowej, nie wykonanie lub niewłaściwe wykonanie poleceń
dyżurnego,
c) 10,00 zł - za opóźnienie podstawienia do 1 (jednej) godziny jednostki zamówionej w danym dniu
d) 20,00 zł - za każdą następną godzinę opóźnienia podstawienia jednostki zamówionej w danym dniu
e) 5 000,00 zł – w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy lub części umowy.
2. Kary umowne wymienione w pkt. 1 c) i 1 d) nie będą liczone w przypadku awarii nośnika lub sprzętu
Wykonawcy przez okres 24 godzin od chwili awarii, jeżeli awaria była zgłoszona dla dyżurnego
zimowego utrzymania.
3. W przypadku wyrządzenia szkody na rzecz osób trzecich, powstałej z winy obsługującego pojazd lub
sprzęt biorący w akcji zimowego utrzymania dróg, Wykonawca pokryje pełną wartość tej szkody.
4. Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w płatności rachunku po terminie
ustalonym w niniejszej umowie.
§7
Inne postanowienia umowy
1. Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie aneksu.
2. Wykonawca nie może bez zgody Zmawiającego dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z
niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty
wykonawcy w zakresie zmiany terminu przewidzianego na rozpoczęcie i/lub zakończenie
świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, przy czym zmiana taka
może być spowodowana niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
4. Strony dopuszczają możliwość wypowiedzenia umowy w razie naruszenia jej postanowień.
5. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§8
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami
2. Warunki Zamówienia wraz z załącznikami
§9
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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