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Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia.
Zimowe utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta Myślenic, oraz
zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i
Gminy Myślenice.
Realizacja niniejszego zamówienia obejmuje następujące zadania:
Zadanie nr 1 – sołectwo Bęczarka
Zadanie nr 2 – sołectwo Borzeta
Zadanie nr 3 - sołectwo Bulina
Zadanie nr 4 – sołectwo Bysina
Zadanie nr 5 – sołectwo Chełm
Zadanie nr 6 – sołectwo Droginia
Zadanie nr 7 – sołectwo Głogoczów
Zadanie nr 8 – sołectwo Jawornik
Zadanie nr 9 – sołectwo Jasienica
Zadanie nr 10 – sołectwo Krzyszkowice
Zadanie nr 11 – sołectwo Łęki
Zadanie nr 12= sołectwo Osieczany
Zadanie nr 13 – sołectwo Polanka
Zadanie nr 14- sołectwo Poręba
Zadanie nr 15 – sołectwo Trzemeśnia
Zadanie nr 16 – sołectwo Zasań
Zadanie nr 17 – sołectwo Zawada
Zadanie nr 18 - miasto Myślenice
Na każde zadanie obowiązuje osobna oferta.
1.

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz ciągów pieszych na
terenie miasta i gminy Myślenice będących w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice

2.

Zimowe utrzymanie dróg i ulic polega na odśnieżaniu i posypywaniu na bieżąco nawierzchni
jezdni ,poboczy, chodników , zatok autobusowych , parkingów oraz usuwanie gołoledzi.

3.

Zimowe utrzymanie dróg i ulic ma na celu:
- utrzymanie przejezdności po drogach i ulicach gminnych
-udostępnienie pieszym odśnieżonych i posypanych poboczy i chodników.
Przy obliczaniu ceny oferty należy stosować się do następujących standardów zimowego
utrzymania dróg
1)
Odśnieżanie;
Drogi winny być odśnieżane na bieżąco w trakcie opadów śniegu , tak aby na nawierzchni
nie zalegała większa warstwa śniegu niż 3 cm.
Po ustaniu opadów nawierzchnie wszystkich dróg maja być oczyszczone ze śniegu w
nieprzekraczalnym czasie - okres 6 godzin
Śnieg winien być usunięty poza nawierzchnie asfaltową lub krawężnik ( wzdłuż ciągów
pieszych śnieg może być pryzmowany w odległości 0,3 m od krawężnika).
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2)

Przy zwiększonych opadach pryzmowane duże ilości śniegu z terenu miasta należy
wywozić na teren parkingu przy ul. Mostowej.( dot. zadania nr 18).
Wykonawca winien w szczególny sposób zwrócić uwagę na odśnieżanie skrzyżowań.
Likwidacja śliskości:
Śliskość winna być likwidowana poprzez posypywanie dróg
Drogi i chodniki na terenie miasta (zad. Nr 18) należy posypywać piaskiem z wyjątkiem
następujących ulic: podjazd przy ul. Kniaziewicza, ul. Bergela w górę od ul. Ogrodowej,
ul. Górna , ul. Stroma, ul. Modrzewiowa, które przy zwiększonych opadach śniegu lub
wystąpieniu gołoledzi należy posypywać żużlem o małej granulacji.
W chwili pojawienia się gołoledzi należy stosować solankę
Likwidacja śliskości ( w tym pośniegowej) winna odbywać się na bieżąco

3)
Zabezpieczenie materiału:
Materiał do zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych na terenie miasta ( zad. Nr 18 )
zabezpiecza Wykonawca
Materiał do posypywania dróg w zad. Nr 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.( sołectwa )
zabezpiecza Zamawiający.
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Załącznik nr 2 do SIWZ Numery zadań
Zadanie nr 1– sołectwo Bęczraka
Zadanie nr 2 – sołectwo Borzęta
Zadanie nr 3 – sołectwo Bulina
Zadanie nr 4 – sołectwo Bysina
Zadanie nr 5 – sołectwo Chełm
Zadanie nr 6 – sołectwo Droginia
Zadanie nr 7 – sołectwo Głogoczów
Zadanie nr 8 – sołectwo Jasienica
Zadanie nr 9 – sołectwo Jawornik
Zadanie nr 10 – sołectwo Krzyszkowice
Zadanie nr 11 – sołectwo Łęki
Zadanie nr 12 – sołectwo Osieczany
Zadanie nr 13 – sołectwo Polanka
Zadanie nr 14 – sołectwo Poręba
Zadanie nr 15 – sołectwo Trzemeśnia
Zadanie nr 16 – sołectwo Zasań
Zadanie nr 17 – sołectwo Zawada
Zadanie nr 18 – miasto Myślenice
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Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór oferty
……………………………………..
……………………………………...
nazwa i adres Wykonawcy
Gmina Myślenice
Urząd Miasta i Gminy
w Myślenicach
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice
OFERTA
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotu zamówienia pn:
„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH ORAZ CIĄGÓW
PIESZYCH NA TERENIE MIASTA MYŚLENICE ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE
DRÓG NA TERENIE SOŁECTW GMINY MYŚLENICE BĘDĄCYCH W
ADMINISTRACJI URZĘDU MIASTA I GMINY MYŚLENICE”
my niżej podpisani:
1....................................................................................................................................
imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę
2....................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
......................................................................................................................................
nazwa i adres firmy
NIP:.................................. REGON:................................... Fax:....................................
1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:
Dla zadania nr 18 Miasto Myślenice*
a) cena kompletnej akcji dobowej netto + obowiązujący podatek VAT = brutto( dyżur czynny)
…………………………………………………………………………………………………..
słownie:…………………………………………………………………………………………
b)cena za dyżur dobowy netto + obowiązujący podatek VAT = brutto ( dyżur bierny)
…………………………………………………………………………………………………..
słownie:…………………………………………………………………………………………..
Łączna kwota za wykonanie zadania :
brutto: .................................................................
(słownie: ........................................................................................................................)
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Dla zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17*
Zadanie nr ………………… SOŁECTWO………………………..
Cena za 1 godzinę odśnieżania
brutto: …………………………………………........zł/ h
(słownie: ………………………………………………………………………………………)
Łączna kwota za wykonanie zadania:
brutto: .................................................................
(słownie: ........................................................................................................................)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Cena powyższa zawiera wszelkie koszty wynikające wprost z dokumentacji przetargowej
oraz pozostałe wydatki niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i w projekcie umowy to jest do 31.03.2010 roku.
Akceptujemy 30 dniowy termin płatności za faktury określonej przez Zamawiającego we
wzorze umowy.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z terenem realizacji usługi i akceptujemy
panujące na nim warunki.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej
zawarte, a także zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas
wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt
umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Oświadczamy, że (za wyjątkiem dokumentów zawartych w ofercie na stronach
nr…………………) niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie
zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Oferta została złożona na ....... stronach, kolejno ponumerowanych od nr ..... do nr

* niepotrzebne skreślić
P o d p i s a n o ………………………......
Upoważniony przedstawiciel wykonawcy
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Załącznik nr 4 do SIWZ wzór wykazu usług
……………………………………..

……………………………………...
nazwa i adres Wykonawcy
WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG
Dla zadania ………. *
Wykazie Wykonawca winien wskazać usługi wykonywane w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to wykonywane w tym okresie, odpowiadające swoją
specyfiką przedmiotowi niniejszego zamówienia.
1)

Nazwa zadania/usługi / czas realizacji / Wartość usługi za której realizację wykonawca
był odpowiedzialny

…………………………………………………………………………………………………
Zamawiający usługi
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa, adres, telefon)
Początek /Zakończenie/Wartość ................…………..........................................……………...

2)

Nazwa zadania/usługi / czas realizacji / Wartość usługi za której realizację wykonawca
był odpowiedzialny

…………………………………………………………………………………………………
Zamawiający usługi:
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa, adres, telefon)
Początek /Zakończenie / Wartość ….......……………………………………………………...
Oświadczam, że usługi ujęte w wykazie zostały wykonane z należytą starannością. Jednocześnie stwierdzam, iż
świadom jestem odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń wynikających z art. 233 i
297 Kodeksu karnego.

Upoważniony przedstawiciel wykonawcy

*

uzupełnia Wykonawca stosownie do treści składanej oferty
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Załącznik nr 5 do SIWZ
……………………………………..
……………………………………...
nazwa i adres Wykonawcy
OŚWIADCZENIE
w trybie art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi:
„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH ORAZ CIĄGÓW
PIESZYCH NA TERENIE MIASTA MYŚLENICE ORAZ ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
NA TERENIE SOŁECTW GMINY MYŚLENICE BĘDĄCYCH W ADMINISTRACJI
URZĘDU MIASTA I GMINY MYŚLENICE”
oświadczam (oświadczamy*), że:
1.
posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych
niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień;
2.
posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(emy) potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub
przedstawiam(my) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3.
znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
niniejszego zamówienia;
4.
nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na
podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 z późn.zm.).

.......................................................
Miejsce i data złożenia

....................................................................
Podpis i pieczęć imienna
upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy.
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Projekt umowy dla zadania nr 18

UMOWA
zawarta w dniu ………………………... w Myślenicach
pomiędzy Gminą Myślenice,
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice – mgr Macieja Ostrowskiego,
zwaną dalej Zamawiającym,
a Panem …............,
……………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……… z siedzibą
……………………….
wpisaną
do
ewidencji
działalności
gospodarczej
w
…………………………… pod numerem ……,
zwanym dalej Wykonawcą,
(lub)
………………………………………………………..wpisaną
Sądowego pod numerem KRS……………………
Reprezentowaną przez Pana / Panią ……………….

do

Krajowego

Rejestru

zwaną dalej Wykonawcą,

§1
1.

Na podstawie oferty Wykonawcy z dnia …….. złożonej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
art. 39 i nast. Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (teks
jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz 1655 z późn. zm) Zamawiający zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie nr 18 obejmujące prace związane z
usługami polegającymi na zimowym utrzymaniu przejezdności dróg publicznych,
gminnych oraz ciągów pieszych na terenie Miasta Myślenice w zakresie i na zasadach
określonych w dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami ).

2.

Zakres niniejszej umowy obejmuje podejmowanie czynności polegających na zimowym
utrzymaniu przejezdności dróg, ulic i ciągów pieszych na terenie Miasta Myślenice oraz
usuwaniu skutków zimy w szczególności przez:
a)

odśnieżanie dróg,

b)

posypywanie piaskiem dróg i chodników na terenie miasta

c)

- stosowanie solanki w chwili pojawienia się gołoledzi
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d)
3.

- bieżącą likwidację śliskości w tym śliskości pośniegowej

Wykaz i kolejność odśnieżania dróg określa załącznik nr 1 do umowy
§2

1.

Zobowiązania Wykonawcy:
a) Wykonawca zobowiązuje się do kontrolowania stanu dróg i natychmiastowe
przystąpienie do usuwania skutków zimy.
b) Wykonawca zobowiązuje się do używania w trakcie realizacji niniejszej Umowy sprzętu
posiadającego wymagane prawem atesty oraz ubezpieczenie.
c) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Umowy w sposób jak najmniej uciążliwy.
d) Wykonawca zobowiązuje się że umowa będzie realizowana przez , osoby posiadające
wymagane prawem pozwolenia do wykonywania określonych czynności o ile takie są
przewidziane oraz zgodę na wykonywanie pracy na terenie RP.
e) Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania w ramach realizacji Umowy
materiałów, odczynników lub preparatów spełniających normy ochrony środowiska oraz
posiadających przewidziane prawem atesty.
f) Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie naprawy oraz konserwacje urządzeń lub
przedmiotów objętych zakresem wykonywania niniejszej Umowy będą dokonywane
przez osoby posiadające stosowne uprawnienia (jeśli takie są konieczne) oraz
doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac.
g) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do zabezpieczenia
materiałów, preparatów, odczynników czy też substancji jak sól czy piasek niezbędnych
do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.
h) Po ogłoszeniu zakończenia akcji zimowej Wykonawca zobowiązany jest oczyścić z
piasku i solanki drogi i chodniki w nieprzekaraczalnym terminie 7 dni.

2.

Wykonawca przez cały okres realizacji Umowy będzie posiadał ważną polisę
ubezpieczeniową (OC) Zamawiający wymaga aby Ubezpieczenie OC deliktowe dla celów
realizacji niniejszego zamówienia ustanowione zostało co najmniej na kwotę 750.000,- PLN na
zdarzenie, bez ograniczenia liczby zdarzeń.

3.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, jeżeli
zachodzi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zachowaniem (działanie/ zaniechanie)
Wykonawcy w związku z realizowaniem Umowy, a szkodą wyrządzoną osobie trzeciej.
§3

Umowę niniejszą zawiera się na okres od dnia wskazanego przez Zamawiającego (dnia
ogłoszenia akcji zimowej przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice) do dnia 31.03.2010. z
zastrzeżeniem, że początek i koniec akcji zimowego utrzymania określi Zamawiający i za ten
okres nastąpi naliczenie wynagrodzenia za prowadzone usługi.
§4
1.

Zgodnie ze złożoną ofertą przetargową za objęte umową usługi ustala się kwoty brutto
-

cena kompletnej akcji zimowej za dobę …....zł brutto
(Słownie: …................................................. brutto)
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-

cena za dyżur dobowy …... ….zł brutto
( Słownie : …...........................zł brutto)

a. Łączna kwota brutto zgodnie ze złożoną ofertą przetargową podczas trwania umowy nie
przekroczy kwoty brutto ….... zł ( słownie: …............................................................ zł
brutto)za miesiąc listopad i grudzień 2009r
b.

Łączna kwota brutto zgodnie ze złożona ofertą przetargową podczas trwania umowy nie
przekroczy kwoty brutto …........zł ( słownie:......................................................................zł
brutto ) za miesiąc styczeń luty i marzec 2010r..

3. Kwota wynagrodzenia podana w ust. 2 jest zgodna z ceną zaproponowaną przez Wykonawcę
w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację
niniejszej Umowy i obejmuje wszelkie koszty leżące po stronie Wykonawcy związane z
wykonywaniem niniejszej umowy.
4. Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy do
Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy.
§5
1.

Koordynatorem akcji zimowego utrzymania przejezdności dróg z ramienia
Zamawiającego jest Pan Marek Mikoś – Inspektor Wydziału Mienia Urzędu Miasta i
Gminy Myślenice w Myślenicach.

2.

Przedstawicielem Wykonawcy umocowanym do reprezentowania Wykonawcy w trakcie
realizacji niniejszej umowy jest Pan/ Pani ……………………………………………… .
§6

1.

Podstawą wystawienia faktury za wykonanie usługi stanowić będą karty pracy potwierdzone
przez koordynatora ze strony Zamawiającego.

2. O stwierdzonych nieprawidłowościach w wypełnianiu obowiązków wynikających z niniejszej
umowy Wykonawca zostanie powiadomiony bezzwłocznie telefonicznie lub pisemnie z
wyznaczeniem odpowiedniego terminu do ich usunięcia pod rygorem zastosowania sankcji
zgodnie z postanowieniami § 7 ust 1 lub ust 2.
3.

Rozliczenie wykonanych usług następować będzie w stosunku miesięcznym.

4.

Faktury za wykonanie usługi wystawione będą przez Wykonawcę, a należności z tytułu. tych
robót uregulowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty przedłożenia
faktury wraz z kartami pracy potwierdzonymi przez koordynatora.
§7

1.

W przypadku zwłoki Wykonawcy w
wykonaniu któregokolwiek z obowiązków
wynikających z Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich wykonania
(wskazując dostrzeżone uchybienia) i zapłacenia kary umownej w wysokości stanowiącej
równowartość 5 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust 2, za
każdy dzień zwłoki,

2.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych w § 2 ust. 1 lub ust.
2 Zamawiający może obciążyć Wykonawcą karą umowną w wysokości równowartości 5%
wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT) o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy przypadek
naruszenia.

1

3.

Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1 lub 2 mogą być
potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnej przysługującej
Wykonawcy transzy płatności.

4.

W przypadku gdy wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 lub ust 2, wyniesie
więcej niż równowartość 10% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w §
4 ust 2, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od Umowy z terminem
natychmiastowym.

5.

W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn podanych w ust. 1 lub ust. 4
Wykonawca oprócz obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych jest zobowiązany do
zapłaty Zamawiającemu kwoty stanowiącą równowartość 20% wynagrodzenia (wraz z
podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust 2 tytułem kary umownej. Zapłata kary umownej
o której mowa wyżej winna nastąpić w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy.

6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyższających wysokości kar umownych.

6.

W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty faktury naliczone będą odsetki ustawowe.
§8

1.

2.

Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, na zasadach wskazanych w ust 2 – 11.
Zmiana może obejmować:
a)

pominięcie jakiejkolwiek części usług (jednak bez prawa zlecenia jej osobom
trzecim)

b)

zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług,

c)

zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy
zachowaniu wymogów jakościowych.

Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:
a)

Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian,
propozycja zmian może również zostać zgłoszona telefoniczne pod warunkiem
bezzwłocznego jej pisemnego potwierdzenia, które zdaniem Wykonawcy w razie
przyjęcia pozwolą zoptymalizować częstotliwość realizacji czynności z zakresu
przedmiotu Umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą
korzystne dla Zamawiającego.

b)

Zamawiający może przedłożyć pisemną propozycję zmian jak również propozycja
zmian może zostać zgłoszona telefoniczne pod warunkiem bezzwłocznego jej
pisemnego potwierdzenia,, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla zabezpieczenia
porządku publicznego lub ochrony zdrowia publicznego, które w razie przyjęcia
pozwolą zoptymalizować częstotliwość realizacji czynności z zakresu przedmiotu
Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla
Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika z decyzji krajowych
instytucji właściwych w sprawach zabezpieczenia porządku publicznego i ochrony
zdrowia publicznego, ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności podyktowanych
warunkami atmosferycznymi lub koniecznością zabezpieczenia porządku publicznego.
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4.

Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone
w ust 3, wraz z tą propozycją przedłoży:
a) opis proponowanych zmian i ich wpływ na zasady świadczenia usług opisane
postanowieniami § 1 Umowy,
b) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w zasadach
świadczenia usług opisanych postanowieniami § 1 Umowy i szacunek w jaki sposób
zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz
c) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem

5.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w
terminie 5 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie
wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję
zmian spełniającą wymogi opisane w ust 4.

6.

W przypadku upływu terminu podanego w ust 5, traktuje się iż propozycja wprowadzenia
zmian została odrzucona.

7.

Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust
5-6.

8.

W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich
pisemnym aneksem.

9.

Zmiana nie może powodować zmiany zryczałtowanych kwot dyżurów dobowych
ustalonych w ofercie Wykonawcy przy przyjęciu, których w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej
umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy.

10. Kwota, o której mowa w §4 ust 2 zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi
zmianami w następujący sposób:
a)

w stosunku do usług które są pomijane – zostanie zmniejszona o wartość nie
wykonanych usług ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem
niniejszej umowy.

b) w stosunku do usług, które będą realizowane, a które nie są pod względem ilościowym
objęte ofertą oraz usług nie objętych ofertą - zostanie zwiększona zgodnie z cenami
wskazanymi w ofercie za tego rodzaju usługi, o ile takie w ofercie występują, a w
pozostałych przypadkach zgodnie z cenami rynkowymi za usługi wykonywane w
ramach zmiany.
11. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez
sporządzenie zmiany do Umowy – Aneksu, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust 1. Zmiana
Umowy- Aneks nie może być podpisana później niż 30 dni przed upływem terminu
realizacji umowy wskazanego w § 1 ust 1.
12.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust 1- 11 jest nieważna.
§9

1

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiążą strony odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10
Wszelkie spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddadzą do
rozstrzygnięcia sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

1

Nr sprawy: MI GOS/5540 341/ II /3/09

Załącznik nr 7 do SIWZ
Projekt umowy dla zadań 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
UMOWA
zawarta w dniu ……………….r w Myślenicach
pomiędzy
Gminą Myślenice,
reprezentowaną przez
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice – mgr Macieja Ostrowskiego,
zwaną dalej Zamawiającym,
a
a Panem …............,
……………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……… z siedzibą
……………………….e
wpisaną
do
ewidencji
działalności
gospodarczej
w
…………………………… pod numerem ……,
zwanym dalej Wykonawcą,
(lub)
………………………………………………………..wpisaną
Sądowego pod numerem KRS……………………
Reprezentowaną przez Pana / Panią ……………….

do

Krajowego

Rejestru

zwaną dalej Wykonawcą,
§1
1.

Na podstawie oferty Wykonawcy z dnia …….. złożonej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z
art. 39 i nast. Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (teks
jednolity Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz 1655 z późn. zm) Zamawiający zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie nr …… obejmujące prace związane z
usługami polegającymi na zimowym utrzymaniu przejezdności dróg publicznych
gminnych na terenie sołectwa ………. w zakresie i na zasadach określonych w
dokumentacji przetargowej (SIWZ wraz z załącznikami).

2.

Zakres przedmiotowy niniejszej umowy obejmuje podejmowanie czynności polegających
na zimowym utrzymaniu przejezdności dróg na terenie sołectwa ……………. oraz
usuwaniu skutków zimy w szczególności przez odśnieżanie i posypywanie dróg przy
czym materiał do posypywania dróg zabezpiecza Zamawiający.

3.

Wykaz i kolejność odśnieżania dróg określa załącznik nr 1 do umowy

4.

Drogi wskazane w pierwszej kolejności utrzymania winny być odśnieżone do godziny
6.00 danego dnia w sposób gwarantujący przejezdność i bezpieczeństwo jazdy.
§2

1. Zobowiązania Wykonawcy:
1

a) Wykonawca zobowiązuje się do używania w trakcie realizacji niniejszej Umowy sprzętu
posiadającego wymagane prawem atesty oraz ubezpieczenie.
b) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Umowy w sposób jak najmniej uciążliwy.
c) Wykonawca zobowiązuje się że umowa będzie realizowana przez , osoby posiadające
wymagane prawem pozwolenia do wykonywania określonych czynności o ile takie są
przewidziane oraz zgodę na wykonywanie pracy na terenie RP.
d) Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania w ramach realizacji Umowy
materiałów, odczynników lub preparatów spełniających normy ochrony środowiska oraz
posiadających przewidziane prawem atesty.
e) Wykonawca zobowiązuje się, że wszelkie naprawy oraz konserwacje urządzeń lub
przedmiotów objętych zakresem wykonywania niniejszej Umowy będą dokonywane
przez osoby posiadające stosowne uprawnienia (jeśli takie są konieczne) oraz
doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac.
f) Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do transportu
materiałów, preparatów, odczynników czy też substancji jak sól czy piasek niezbędnych
do prawidłowego wykonania niniejszej umowy zabezpieczonych przez Zamawiającego z
miejsc wskazanych przez Zamawiającego do miejsca wykonywania umowy.
g) Po ogłoszeniu zakończenia akcji zimowej Wykonawca zobowiązany jest oczyścić z żużla
i solanki drogi w terminie 7 dni.
2. Wykonawca przez cały okres realizacji Umowy będzie posiadał ważną
polisę
ubezpieczeniową (OC) Zamawiający wymaga aby Ubezpieczenie OC deliktowe dla celów
realizacji niniejszego zamówienia ustanowione zostało co najmniej na kwotę 500.000,- PLN na
zdarzenie, bez ograniczenia liczby zdarzeń.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, jeżeli
zachodzi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zachowaniem (działanie/ zaniechanie)
Wykonawcy w związku z realizowaniem Umowy, a szkodą wyrządzoną osobie trzeciej.
§3
Umowę niniejszą zawiera się na okres od dnia wskazanego przez Zamawiającego (dnia
ogłoszenia akcji zimowej przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice) do dnia 31.03.2010r. z
zastrzeżeniem, że początek i koniec akcji zimowego utrzymania określi Zamawiający i za ten
okres nastąpi naliczenie wynagrodzenia za prowadzone usługi.
§4
1.

Za objęte Umową usługi ustala się stawkę za jedną godzinę zimowego utrzymania dróg
publicznych gminnych (odśnieżania i posypywania) zgodnie ze złożoną ofertą przetargową
tj. ………….. zł brutto (słownie: …………………………… brutto) .

2.

Strony uzgadniają , że łączna wartość zamówionych usług w trakcie realizacji umowy nie
przekroczy kwoty ………….zł brutto. (słownie: ……………………….. zł.), przy czym:
a) w roku budżetowym 2009 za miesiąc listopad i grudzień łączna wartość zamówionych
usług nie przekroczy kwoty ……………. zł brutto (słownie ……………………….. brutto)
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b) roku budżetowym 2010 za miesiące styczeń, luty, marzec łączna wartość zamówionych
usług nie przekroczy kwoty ……..zł (słownie: ……………………………)
3. Kwota wynagrodzenia podana w ust. 2 jest zgodna z ceną zaproponowaną przez Wykonawcę
w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację
niniejszej Umowy i obejmuje wszelkie koszty leżące po stronie Wykonawcy związane z
wykonywaniem niniejszej umowy.
4. Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy do
Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy.
§5
1.

Koordynatorem akcji zimowego utrzymania przejezdności dróg z ramienia Zamawiającego
jest Marek Mikoś - Inspektor w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach

2.

Przedstawicielem Wykonawcy umocowanym do reprezentowania Wykonawcy w trakcie
realizacji niniejszej umowy jest Pan/ Pani ……………………………………………… .
§6

1.

Podstawą do rozliczenia za wykonane usługi ,będą stanowić karty pracy potwierdzone
przez przedstawiciela Zamawiającego na zasadach określonych w ust 2.

2.

Każdorazowo wykonywana usługa tj. zimowe utrzymanie przejezdności publicznych dróg
gminnych z jednoczesnym ich posypywaniem winna być na bieżąco potwierdzona przez
Sołtysa wsi lub Przewodniczącego Rady Sołeckiej oraz przedstawiciela Zamawiającego.

3.

Rozliczenie wykonanych usług następować będzie w stosunku miesięcznym.

4.

Faktury za wykonanie usługi wystawione będą przez Wykonawcę, a należności z tytułu
tych usług uregulowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
przedłożenia faktury wraz z kartami pracy potwierdzonymi przez koordynatora o którym
mowa w § 5 ust 1niniejszej umowy.
§7

1.

W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków
wynikających z Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy ich wykonania
(wskazując dostrzeżone uchybienia) i zapłacenia kary umownej w wysokości stanowiącej
równowartość 5 % wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w § 4 ust 2, za
każdy dzień zwłoki,

2.

W przypadku naruszenia któregokolwiek z obowiązków określonych w § 2 ust. 1 lub ust. 2
Zamawiający może obciążyć Wykonawcą karą umowną w wysokości równowartości 5%
wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT) o którym mowa w § 4 ust. 2 za każdy przypadek
naruszenia.

3.

Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1 lub 2 mogą być potrącane z
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnej przysługującej Wykonawcy
transzy płatności.

4.

W przypadku gdy wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 lub ust 2, wyniesie
więcej niż równowartość 10% wynagrodzenia (wraz z podatkiem VAT), o którym mowa w §
1

4 ust 2, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od Umowy z
terminem natychmiastowym.
5.

W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn podanych w ust. 1 lub ust. 4 Wykonawca
oprócz obowiązku zapłaty naliczonych kar umownych jest zobowiązany do zapłaty
Zamawiającemu kwoty stanowiącą równowartość 20% wynagrodzenia (wraz z podatkiem
VAT), o którym mowa w § 4 ust 2 tytułem kary umownej. Zapłata kary umownej o której
mowa wyżej winna nastąpić w terminie 30 dni od daty odstąpienia od Umowy.

6.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań
przewyższających wysokości kar umownych.

7.

W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty faktury naliczone będą odsetki ustawowe.
§8

1.

Zmiana postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, na zasadach wskazanych w ust 2 – 11.

2.

Zmiana może obejmować:
a)

pominięcie jakiejkolwiek części usług (jednak bez prawa zlecenia jej osobom
trzecim)

b)

zmiany w kolejności i terminach wykonywania usług,

c)

zastąpienie zakresu planowanych do wykonania usług innym zakresem usług przy
zachowaniu wymogów jakościowych.

Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:

4.

a)

Wykonawca może zaproponować Zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian,
propozycja zmian może również zostać zgłoszona telefoniczne pod warunkiem
bezzwłocznego jej pisemnego potwierdzenia, które zdaniem Wykonawcy w razie
przyjęcia pozwolą zoptymalizować częstotliwość realizacji czynności z zakresu
przedmiotu Umowy lub obniżą koszty realizacji umowy lub w inny sposób będą
korzystne dla Zamawiającego.

b)

Zamawiający może przedłożyć pisemną propozycję zmian jak również propozycja
zmian może zostać zgłoszona telefoniczne pod warunkiem bezzwłocznego jej
pisemnego potwierdzenia, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla zabezpieczenia
porządku publicznego lub ochrony zdrowia publicznego, które w razie przyjęcia
pozwolą zoptymalizować częstotliwość realizacji czynności z zakresu przedmiotu
Umowy lub obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla
Zamawiającego lub jeżeli konieczności ich wprowadzenia wynika z decyzji krajowych
instytucji właściwych w sprawach zabezpieczenia porządku publicznego i ochrony
zdrowia publicznego, ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności podyktowanych
warunkami atmosferycznymi lub koniecznością zabezpieczenia porządku publicznego.

Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone
w ust 3, wraz z tą propozycją przedłoży:
d) opis proponowanych zmian i ich wpływ na zasady świadczenia usług opisane
postanowieniami § 1 Umowy,
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e) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w zasadach
świadczenia usług opisanych postanowieniami § 1 Umowy i szacunek w jaki sposób
zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz
f)

szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem

5.

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w
terminie 5 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie
wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję
zmian spełniającą wymogi opisane w ust 4.

6.

W przypadku upływu terminu podanego w ust 5, traktuje się iż propozycja wprowadzenia
zmian została odrzucona.

7.

Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust
5-6.

8.

W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich
pisemnym aneksem.

9.

Zmiana nie może powodować zmiany zryczałtowanych kwot stawek za jedną godzinę
zimowego utrzymania dróg publicznych gminnych (odśnieżania i posypywania)
ustalonych w ofercie Wykonawcy przy przyjęciu, których w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej
umowy zostałaby wybrana inna oferta, aniżeli oferta Wykonawcy.

10. Kwota, o której mowa w §4 ust 2 zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi
zmianami w następujący sposób:
a)

w stosunku do usług które są pomijane – zostanie zmniejszona o wartość nie
wykonanych usług ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem
niniejszej umowy.

b) w stosunku do usług, które będą realizowane, a które nie są pod względem ilościowym
objęte ofertą oraz usług nie objętych ofertą - zostanie zwiększona zgodnie z cenami
wskazanymi w ofercie za tego rodzaju usługi, o ile takie w ofercie występują, a w
pozostałych przypadkach zgodnie z cenami rynkowymi za usługi wykonywane w
ramach zmiany.
11. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez
sporządzenie zmiany do Umowy – Aneksu, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust 1. Zmiana
Umowy- Aneks nie może być podpisana później niż 30 dni przed upływem terminu
realizacji umowy wskazanego w § 1 ust 1.
12.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust 1- 11 jest nieważna.
§9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiążą strony odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
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§ 10
Wszelkie spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddadzą do
rozstrzygnięcia sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, egzemplarzach z których jeden
otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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