Załącznik nr 4 do SIWZ dla części IVI postępowania – wzór umowy
Umowa NR UUG/........../2019

zwana dalej „umową” lub „zamówieniem”
zawarta dnia .............................. 2019 roku pomiędzy:
Gminą Celestynów z siedzibą ul. Regucka3, 05-430 Celestynów,
NIP 532 – 105 – 76 – 50; REGON: 013268965 reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Celestynów Witolda Kwiatkowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Celestynów – Agnieszki Kurek
zwaną dalej Zamawiającym
a:
_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
reprezentowaną przez:
1. ___________________________ -__________________________,
2. ___________________________ -__________________________,
zwanym dalej Wykonawcą
zwanymi dalej indywidualnie „Stroną” lub łącznie „Stronami”.
Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg
gminnych, chodników, przystanków autobusowych, parkingów i placów targowych w granicach
administracyjnych Gminy Celestynów w sezonie zimowym 2019/2020 r.” nr RIZPiFZ.271.67.2019 - Część
_____ postępowania: ______________ na wybór Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego
przeprowadzonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) i opisanymi w SIWZ.
1.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, oferta złożona przez Wykonawcę została wybrana jako
najkorzystniejsza pod względem kryteriów oceny ofert wskazanych w SIWZ.

2.

Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada zdolność do zawarcia umowy;
2) umowa stanowi ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie;
3) zawarcie i wykonanie umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania,
których stroną jest Wykonawca, jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę.

3.

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że pozostaje podmiotem prawa prawidłowo utworzonym,
istniejącym i działającym zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a także, iż w odniesieniu do
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Wykonawcy nie został złożony wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego, upadłościowego,
układowego lub naprawczego.
4.

Wykonawca oświadcza i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego
wykonania Przedmiotu umowy oraz środki konieczne do wykonania Przedmiotu umowy, a jego
sytuacja finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań wynikających z umowy.

5.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją przetargową, przedmiotem robót i miejscem
prowadzenia robót oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

W ZALEŻNOŚCI OD CZĘŚCI ZAMÓWIENIA TREŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BĘDZIE BRZMIAŁA
ODPOWIEDNIO:
§ 1¹
Przedmiot umowy - dotyczy części I,II i III postępowania – Usuwanie skutków opadów śnieżnych
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa związana z usuwanie skutków opadów śnieżnych w
obrębie……………………………………. zgodnie z wykazem ulic stanowiącym załącznik nr 3a-3c do
umowy*.

2.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1)

zwalczania śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez posypywanie
nawierzchni jezdni wyznaczonych dróg i ulic materiałem uszorstniającym z 25 % domieszką
chlorku sodu lub samych materiałów uszorstniających. Do posypywania jezdni należy stosować
mieszankę w proporcjach zgodnych z obowiązującym i przepisami prawa w tym zakresie,

2)

odśnieżania nawierzchni jezdni,

3)

przygotowywania mieszanki materiałów uszorstniających z 25% domieszką chlorku sodu lub
samych materiałów uszorstniających lub równoważnych,

4)

pełnienia dyżuru pogotowia akcji zimowej przez cały okres wykonywania zamówienia,

5)

prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu dyżurów i pracy sprzętu wraz
prowadzeniem dziennych raportów prowadzonych akcji oraz

z

codzienne raportowanie

przedstawicielowi Zamawiającemu o przeprowadzonych działaniach.
6)

Każdorazowo w dziennym raporcie znaleźć się powinny m.in. (załącznik nr 2a do umowy):
a) ilość zadysponowanego sprzętu,
b) czas rozpoczęcia i zakończenia dyżuru
c) czas rozpoczęcia i zakończenia wszelkich działań podjętych w czasie dyżuru,
d) ilość zużytych materiałów oraz zakres wykonanych prac.

7)

świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze standardem zimowego
utrzymania dróg – załącznik nr 1 do wzoru umowy,

8)

Wykonawca przystąpi do usuwania skutków opadu śniegu:
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a)

w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,

b)

bez wezwania koordynatora Zamawiającego, po ustaniu opadów lub w trakcie opadu, gdy
Wykonawca stwierdzi, że pokrywa śniegu osiągnie 10 cm grubości,

9)

Wykonawca przystąpi do zwalczania śliskości zimowej:
a)

w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,

b)

bez wezwania koordynatora Zamawiającego, w przypadku raptownej odwilży lub opadów
marznącego deszczu osadzającego lód na drodze, gdy Wykonawca stwierdzi wystąpienie
śliskości nawierzchni dróg.

3. Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji przedmiotu
umowy oraz utrzyma w dyspozycyjności przygotowany dla Zamawiającego sprzęt i obsługę przez
cały okres trwania umowy.
4. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania ubytków
w wyposażeniu i obsłudze kadrowej do ilości niezbędnej dla realizacji zamówienia.
5. Wykonawca będzie prowadził zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach administracyjnych Gminy
Celestynów wg standardu zimowego utrzymania - załącznik nr 1 do umowy.
6. Zamawiający nie dopuszcza oddzielnego rozliczania posypywania i odśnieżania podczas jednego
przejazdu.
7. Wykonawca zapewni bazę przez okres wykonywania przedmiotu umowy w celu składowania
materiałów uszorstniających oraz parkowania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.
8. W przypadku nie podjęcia oraz niekontynuowania obowiązków ciążących na Wykonawcy,
a wynikających z ustalonych warunków umowy na zimowe utrzymanie dróg, Zamawiający w trybie
awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę. Wykonawca wyraża
zgodę na pokrycie kosztów zastępczego zimowego utrzymania z kolejnej wystawionej faktury.
9. Pojazdy wykonujące prace na drogach powinny być odpowiednio oznakowane i oświetlone
w szczególności przy pomocy sygnalizatorów świetlnych emitujących przerywane światło
pomarańczowe.
10. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej Wykonawca powiadomi
natychmiast o zaistniałym fakcie Zamawiającego i Użytkownika oraz zobowiązuje się do naprawy
uszkodzenia według wytycznych i w uzgodnieniu z Użytkownikiem uszkodzonego urządzenia. W
przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić wykonanie tych
czynności innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca wyraża
zgodę na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia z wystawionej faktury.
11. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia,
a szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
naprawić niezwłocznie na własny koszt. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu
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zabezpieczenia dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych lub innych urządzeń
drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportu
lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność
Wykonawca.
12. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać
całodobowe stanowisko dyspozytorskie z łącznością telefoniczną.

§ 1²
Przedmiot umowy - dotyczy części IV postępowania – Usuwanie skutków opadów śnieżnych na chodnikach i
przystankach autobusowych
1.

Przedmiotem umowy jest usuwanie skutków opadów śnieżnych na chodnikach o szerokości około 2
m – łączna powierzchnia 845,20 m2 , przystankach autobusowych – łączna powierzchnia 600,00 m2
oraz parkingach – łączna powierzchnia 11.820,15 m2 w tym:

1) Chodniki: Celestynów: ul. Św. Kazimierza (745,20 m2 od ul. Jankowskiego do ul. Osieckiej) i ul. Szkolna
(100,00 m2)
2) Parkingi:
a) Parking za Ośrodkiem Zdrowia (400,00 m2),
b) Parking i chodniki przy ul. H.Koprowskiego (7.755,00 m2),
c) Dojazd do Ośrodka Zdrowia (340,00 m2),
d) Parking przy przedszkolu samorządowym, ul. Szkolna – (1.030,00 m2),
e) Parkingi przed Urzędem Gminy – po obu stronach ul Reguckiej (878,00 m2),
j)

Parking przy posterunku Policji (320,00 m2),

k) Parking przy ul. Św. Kazimierza (1.097,15 m2)
3) Przystanki autobusowe:
a)

Ponurzyca - przystanek autobusowy przy szkole. Ilość przystanków – 1 szt.

b)

Regut. Ilość przystanków – 1 szt.

c)

Podbiel. Ilość przystanków – 1 szt.

d)

Celestynów. Ilość przystanków – 4 szt.

a.

ul. Regucka – przy Ośrodku Zdrowia,

b.

ul. Regucka – przy Szkole Podstawowej,

c.

ul. Św. Kazimierza – naprzeciwko pawilonów handlowych,

d.

ul. H. Koprowskiego – przy hali sportowej,
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e)

Jatne – w rejonie skrzyżowania z drogami gminnymi nr 271638W, 271637W, 271639W. Ilość
przystanków – 1 szt.

f)

Ostrowik – przy skrzyżowaniu drogi gminnej Ostrowik - Siwianka z drogą krajową nr 17. Ilość
przystanków – 1 szt.

g)
2.

Ostrów – przy drodze krajowej nr 17. Ilość przystanków – 1 szt.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) zwalczania śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez posypywanie
nawierzchni wyznaczonych chodników, parkingów i przystanków autobusowych materiałem
uszorstniającym z 25 % domieszką chlorku sodu lub samych materiałów uszorstniających. Do
posypywania należy stosować mieszankę w proporcjach zgodnych z obowiązującym i przepisami
prawa w tym zakresie,
2) przygotowywania mieszanki materiałów uszorstniających z 25% domieszką chlorku sodu lub
samych materiałów uszorstniających lub równoważnych,
3) odśnieżania nawierzchni chodników, przystanków autobusowych oraz parkingów,
4) pełnienia dyżuru pogotowia akcji zimowej przez cały okres wykonywania zamówienia,
5) prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu dyżurów i pracy sprzętu wraz z prowadzeniem
dziennych raportów prowadzonych akcji oraz codzienne raportowanie przedstawicielowi o
przeprowadzonych działaniach. Każdorazowo w dziennym raporcie znaleźć się powinny m.in.(załącznik 2a – 2d* do umowy):
a)

Ilość zadysponowanego sprzętu

b)

Czas rozpoczęcia i zakończenia dyżuru

c)

Czas rozpoczęcia i zakończenia wszelkich działań podjętych w czasie dyżuru,

d)

Ilość zużytych materiałów oraz zakres wykonanych prac.

6) świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze standardem zimowego
utrzymania dróg – załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3.

Wykonawca przystąpi do usuwania skutków opadu śniegu:
1) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
2) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, po ustaniu opadów lub w trakcie opadu, gdy
Wykonawca stwierdzi, że pokrywa śniegu osiągnie 10 cm grubości,

4.

Wykonawca przystąpi do zwalczania śliskości zimowej:
1) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
2) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, w przypadku raptownej odwilży lub opadów
marznącego deszczu osadzającego lód na chodnikach, parkingach i przystankach autobusowych
gdy nastąpi śliskość nawierzchni chodników, parkingów lub przystanków autobusowych,
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5.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia,
a szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
naprawić niezwłocznie na własny koszt. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu
zabezpieczenia dróg gminnych, chodników, parkigów, przystanków autobusowych lub innych
urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami
transportu lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność
Wykonawca.

6.

Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia oraz
utrzyma w dyspozycyjności przygotowany dla Zamawiającego sprzęt i obsługę przez cały okres
trwania umowy.

7.

W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać całodobowe
stanowisko dyspozytorskie z łącznością telefoniczną.

8.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania ubytków w
wyposażeniu i obsłudze kadrowej do ilości niezbędnej dla realizacji zamówienia.

9.

Zamawiający nie dopuszcza oddzielnego rozliczania posypywania i odśnieżania podczas jednego
przejazdu.

10. Wykonawca będzie prowadził zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach administracyjnych Gminy
Celestynów wg standardu zimowego utrzymania - załącznik nr 1 do umowy.
11. Wykonawca zapewni bazę przez okres wykonywania przedmiotu umowy w celu składowania
materiałów uszorstniających oraz parkowania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.
12. W przypadku nie podjęcia oraz niekontynuowania obowiązków ciążących na Wykonawcy,
a wynikających z ustalonych warunków umowy na zimowe utrzymanie dróg, Zamawiający w trybie
awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę. Wykonawca wyraża
zgodę na pokrycie kosztów zastępczego zimowego utrzymania z kolejnej wystawionej faktury.
13. Pojazdy wykonujące prace na drogach powinny być odpowiednio oznakowane i oświetlone
w szczególności przy pomocy sygnalizatorów świetlnych emitujących przerywane światło
pomarańczowe.
14. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej Wykonawca powiadomi natychmiast
o zaistniałym fakcie Zamawiającego i Użytkownika oraz zobowiązuje się do naprawy uszkodzenia
według wytycznych i w uzgodnieniu z Użytkownikiem uszkodzonego urządzenia. W przypadku
niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności
innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie
kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia z wystawionej faktury.
15. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną, w tym płatność ewentualnych
należności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowane zawinionym przez siebie
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niewłaściwym zimowym utrzymaniem chodników, przystanków autobusowych, parkingów, placów
targowych objętych niniejszą umową oraz wypełnianiem obowiązków wynikających z niniejszej
umowy.

§ 1³
Przedmiot umowy - dotyczy części V postępowania Usuwanie nadmiaru opadów śnieżnych (bieżące wywożenie
śniegu wraz z jego zagospodarowaniem
1.

Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na usuwaniu nadmiaru opadów śnieżnych - bieżące
wywożenie śniegu wraz z jego zagospodarowaniem zlokalizowanych na poboczach dróg gminnych,
chodników,

przystanków autobusowych, placów targowych w miejscach wskazanych przez

Zamawiającego.
2.

Obmiar wywozu śniegu wyrażony w m³ dokonywany będzie na podstawie obmiaru samochodu, którym
Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy. Zagospodarowanie wywiezionego śniegu leży po
stronie Wykonawcy.

3.

Przedmiot umowy wykonywany będzie zgodnie ze standardem zimowego utrzymania dróg – załącznik
nr 1 do umowy,

4.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) Wywożenia opadów śnieżnych zlokalizowanych na poboczach dróg gminnych, chodników,
przystanków autobusowych, przystanków, placów targowych w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego,
2) pełnienia dyżuru pogotowia akcji zimowej przez cały okres wykonywania zamówienia,
3) prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu dyżurów i pracy sprzętu wraz z prowadzeniem
dziennych raportów prowadzonych akcji oraz każdorazowe raportowanie przedstawicielowi o
przeprowadzonych działaniach. Każdorazowo w raporcie znaleźć się powinny m.in.- załącznik 2c do
umowy:
a) Ilość zadysponowanego sprzętu
b) Czas rozpoczęcia i zakończenia dyżuru
c) Czas rozpoczęcia i zakończenia wszelkich działań podjętych w czasie dyżuru,
d) Ilość zużytych materiałów oraz zakres wykonanych prac.

3. Wykonawca przystąpi do usuwania nadmiaru opadu śniegu:
a) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
b) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, po ustaniu opadów lub w trakcie opadu, gdy
Wykonawca stwierdzi, że pokrywa śniegu osiągnie 20 cm grubości.
4.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia,
a szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest naprawić
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niezwłocznie na własny koszt. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg
gminnych, chodników, parkingów, przystanków autobusowych lub innych urządzeń drogowych oraz
terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami transportu lub maszynami
Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
5.

Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia oraz
utrzyma w dyspozycyjności przygotowany dla Zamawiającego sprzęt i obsługę przez cały okres
trwania umowy.

6.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania ubytków w
wyposażeniu i obsłudze kadrowej do ilości niezbędnej dla realizacji zamówienia.

7.

Wykonawca będzie świadczył usługę polegającą na bieżącym usuwaniu nadmiaru opadów śnieżnych
w granicach administracyjnych Gminy Celestynów wg standardu zimowego utrzymania- załącznik nr
1 do umowy.

8.

Wykonawca zapewni bazę przez okres wykonywania przedmiotu umowy w celu parkowania sprzętu
niezbędnego do wykonania zamówienia.

9.

W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać całodobowe
stanowisko dyspozytorskie z łącznością telefoniczną.

10. W przypadku nie podjęcia oraz niekontynuowania obowiązków ciążących na Wykonawcy,
a wynikających z ustalonych warunków umowy na zimowe utrzymanie dróg, Zamawiający w trybie
awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę.
11. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów zastępczego zimowego utrzymania z kolejnej
wystawionej faktury.
12. Pojazdy wykonujące prace na drogach powinny być odpowiednio oznakowane i oświetlone
w szczególności przy pomocy sygnalizatorów świetlnych emitujących przerywane światło
pomarańczowe.
13. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej Wykonawca powiadomi natychmiast
o zaistniałym fakcie Zamawiającego i Użytkownika oraz zobowiązuje się do naprawy uszkodzenia
według wytycznych i w uzgodnieniu z Użytkownikiem uszkodzonego urządzenia. W przypadku
niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności
innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie
kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia z wystawionej faktury.
14. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną, w tym płatność ewentualnych
należności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowane zawinionym przez siebie
niewłaściwym zimowym utrzymaniem dróg objętych niniejszą umową oraz wypełnianiem
obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
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§ 1⁴
Przedmiot umowy
Przedmiot umowy dotyczy części VI postępowania – Odśnieżanie placów targowych na terenie gminy
Celestynów
1.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odśnieżaniu placów targowych na terenie gminy
Celestynów, w tym:
1)

Celestynów, przy ul. Św. Kazimierza i ul. Osieckiej – 3.127,40 m2

2)

Celestynów, targowisko zastępcze przy ul. Św. Kazimierza – 1.424,00 m2

3)

Stara Wieś, przy ul. Kolejowej – 640,00 m2

2.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) zwalczania śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez posypywanie
nawierzchni placów targowych materiałem uszorstniającym z 25 % domieszką chlorku sodu lub
samych materiałów uszorstniających. Do posypywania należy stosować mieszankę w proporcjach
zgodnych z obowiązującym i przepisami prawa w tym zakresie,
2) przygotowywania mieszanki materiałów uszorstniających z 25% domieszką chlorku sodu lub samych
materiałów uszorstniających lub równoważnych,
3) odśnieżania nawierzchni placów targowych,
4) pełnienia dyżuru pogotowia akcji zimowej przez cały okres wykonywania zamówienia,
5) prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu dyżurów i pracy sprzętu wraz z prowadzeniem
dziennych raportów prowadzonych akcji oraz

codzienne raportowanie

przedstawicielowi o

przeprowadzonych działaniach. Każdorazowo w dziennym raporcie znaleźć się powinny m.in.załącznik 2d do wzoru umowy:
a) Ilość zadysponowanego sprzętu
b) Czas rozpoczęcia i zakończenia dyżuru
c) Czas rozpoczęcia i zakończenia wszelkich działań podjętych w czasie dyżuru,
d) Ilość zużytych materiałów oraz zakres wykonanych prac.
6)

świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze standardem zimowego utrzymania
dróg – załącznik nr 1 do wzoru umowy.

2.

Wykonawca przystąpi do usuwania skutków opadu śniegu:
a)

w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,

b)

bez wezwania koordynatora Zamawiającego, po ustaniu opadów lub w trakcie opadu, gdy
Wykonawca stwierdzi, że pokrywa śniegu osiągnie 20 cm grubości.

3.

Wykonawca przystąpi do zwalczania śliskości zimowe:
a)

w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,

b)

bez wezwania koordynatora Zamawiającego, w przypadku raptownej odwilży lub opadów
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marznącego deszczu osadzającego lód.
4.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia,
a szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
naprawić niezwłocznie na własny koszt. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu
zabezpieczenia parkingów, dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych, placów
targowych lub innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami
spowodowanymi środkami transportu lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane
ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

5.

Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia oraz
utrzyma w dyspozycyjności przygotowany dla Zamawiającego sprzęt i obsługę przez cały okres
trwania umowy.

6.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania ubytków w
wyposażeniu i obsłudze kadrowej do ilości niezbędnej dla realizacji zamówienia.

7.

Wykonawca będzie świadczył usługę w granicach administracyjnych Gminy Celestynów wg
standardu zimowego utrzymania - załącznik nr 1 do umowy.

8.

Wykonawca zapewni bazę przez okres wykonywania przedmiotu umowy w celu składowania
materiałów uszorstniających oraz parkowania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.

9.

W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać całodobowe
stanowisko dyspozytorskie z łącznością telefoniczną.

10. W przypadku nie podjęcia oraz niekontynuowania obowiązków ciążących na Wykonawcy,
a wynikających z ustalonych warunków umowy na zimowe utrzymanie dróg, Zamawiający w trybie
awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę. Wykonawca wyraża
zgodę na pokrycie kosztów zastępczego zimowego utrzymania z kolejnej wystawionej faktury.
11. Pojazdy wykonujące usługę powinny być odpowiednio oznakowane i oświetlone w szczególności przy
pomocy sygnalizatorów świetlnych emitujących przerywane światło pomarańczowe.
12. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej Wykonawca powiadomi natychmiast
o zaistniałym fakcie Zamawiającego i Użytkownika oraz zobowiązuje się do naprawy uszkodzenia
według wytycznych i w uzgodnieniu z Użytkownikiem uszkodzonego urządzenia. W przypadku
niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności
innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie
kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia z wystawionej faktury.
13. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną, w tym płatność ewentualnych
należności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowane zawinionym przez siebie
niewłaściwym zimowym utrzymaniem placów targowych objętych niniejszą umową oraz
wypełnianiem obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
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14. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi wykonywane przez
Podwykonawców.
§2
Koordynatorzy

1.

Zamawiający

ustanawia

koordynatora

nad

realizacją

przedmiotu

umowy

w

osobie:

______________tel. ____________________ e-mail ___________________________________
2.

Wykonawca ustanawia koordynatora nad realizacją umowy w osobie ____________________
tel. _________________ e-mail ____________________________________________________

§3
Termin realizacji umowy
1.

Termin wykonania umowy: od dnia zawarcia umowy do dnia 30 kwietnia 2020 r.

§4
Odbiory
1.

Odbiór usług zimowego utrzymania dróg dokonywany będzie na podstawie dziennych raportów –
Załącznik nr 2 a-d* do umowy. Potwierdzenia wykonania przedmiotu zamówienia dokonywać będzie
każdorazowo, w dziennych raportach upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, o którym mowa
w § 2 ust. 1 umowy.

2.

Przedstawiciel Zamawiającego dokonywać będzie bieżącej kontroli wykonywanych usług poprzez
zatwierdzenie dobowych raportów stanowiących każdorazowo załącznik do faktury zgodnie z
Załącznikiem nr 2 a-d* do umowy.

3.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, na wniosek Zamawiającego do delegowania
przedstawiciela celem wzięcia udziału w kontroli usług.

§5
Podwykonawcy
1.

Zakres usług podlegający wykonaniu przez podwykonawców określony jest w ofercie Wykonawcy.

2.

Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za działania i zaniechania
własne.

3.

Wykonawca odpowiada w pełnym zakresie za jakość i terminowość usług objętych przedmiotem
umowy, a wykonywanych przez podwykonawców.

4.

Wykonawca wystawi fakturę Zamawiającemu za świadczone usługi po dokonaniu zapłaty
podwykonawcy.
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5.

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić każdorazowo Zamawiającego o zawarciu umowy
z podwykonawcą oraz przedstawić umowę wraz z załącznikami Zamawiającemu.

6.

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących
Podwykonawców.

7.

Jeżeli powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania części przedmiotu umowy
następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak
podstaw wykluczenia, wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

8.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy zachodzą
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

9.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.

§6
Wynagrodzenie
1.

Na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty przetargowej ustala się stawkę rozliczeniową w
wysokości _____________________ zł netto co stanowi wraz z należytym podatkiem VAT w
wysokości

____

%

kwotę

tj._________

zł

brutto

za

1

km/m²/m³

(słownie:

_______________________) za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
2.

Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy będzie iloczynem ceny
jednostkowej wymienionej w ust. 1 i rzeczywistej ilości km/m²/m³ świadczenia usługi.

3.

Wartość umowy w sezonie 2019/2020 nie przekroczy _________________ zł brutto (słownie:
________________) - w tym w 2019 r. kwoty: _____________________, w 2019 r. kwoty
________________ zł brutto (słownie: _______________________________________________).

4.

Cena jednostkowa wymieniona w ust. 1 zawiera w sobie wykonanie wszystkich czynności związanych
z prawidłową realizacją przedmiotu umowy oraz koszty zakupów niezbędnych do prawidłowego
wykonania zamówienia, w tym także koszty użycia środków uszorstniających.

4.

Cena jednostkowa wymieniona w ust. 1 nie będzie podlegać waloryzacji przez okres wykonywania
przedmiotu umowy.

6.

Wszelkie płatności wynikające z realizacji umowy rozliczane będą w cyklach miesięcznych na
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podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę i złożonej do siedziby Zamawiającego.
7.

Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez koordynatora Zamawiającego raport pracy
odśnieżania dróg gminnych/chodników, zatok autobusowych, parkingów i przystanków/ bieżącego
wywożenia śniegu/ placów targowych*.

8.

Termin płatności faktur ustala się na __________ dni (w zależności od złożonej oferty) licząc od daty
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu.

9.

Faktury muszą zawierać dane identyfikacyjne:
Nabywca: Gmina Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów, NIP 532-105-76-50, Odbiorca
faktury: Urząd Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów.

10.

Wykonawcy nie przysługuje prawo przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy na podmiot trzeci bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego. Zgoda w każdym
przypadku winna być udzielona na piśmie pod rygorem nieważności.

11.

Jako termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§7
Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
1.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz.
1040) osób bezpośrednio wykonujących czynności związane z zimowym utrzymaniem tj.:
Części: I, II, III postępowania: osoba sprawująca nadzór nad realizacją zamówienia – co najmniej
jedna osoba oraz kierowca pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony posiadający prawo jazdy
kat. C – 2 osoby;*
Część IV postępowania: osoba sprawująca nadzór nad realizacją zamówienia – co najmniej jedna
osoba oraz osoba obsługująca quad z pługiem (prawo jazdy kat B) lub miniładowarkę na gumowych
kołach – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia;*
Część V postępowania - osoba sprawująca nadzór nad realizacją zamówienia – co najmniej jedna
osoba oraz osoba obsługująca samochód samowyładowczy posiadająca prawo jazdy kat. C – co
najmniej jedna osoba;*
Część VI postępowania: osoba sprawująca nadzór nad realizacją zamówienia – co najmniej jedna
osoba, osoba obsługująca quad z pługiem (prawo jazdy kat B) lub miniładowarkę na gumowych
kołach,– co najmniej jedna osoba. *

2.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych

wobec

Wykonawcy

odnośnie

spełniania

przez

Wykonawcę

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
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1) żądania

oświadczeń

i

dokumentów

w

zakresie

potwierdzenia

spełniania

ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1)

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby

tych

osób,

funkcji

pełnionych

przez

te

osoby,

rodzaju

umowy

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
2)

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna
zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
UWAGA! Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne
dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez
składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych;

zakres

anonimizacji

umowy

musi

być

zgodny

z przepisami ww. ustawy.
4.

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w
istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez
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wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 1 czynności.
5.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.

6.

Wykonawca lub Podwykonawca, który zatrudni osoby na umowę o pracę, w przypadku rozwiązania
stosunku pracy przed zakończeniem trwania umowy, zobowiązuje się do niezwłocznego
zatrudnienia na to miejsce innej osoby.
§8
Odszkodowania i kary

1.

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią w pierwszej kolejności kary
umowne.

2.

Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:
1)

w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy;

2)

w wysokości 500,00 zł za każdy dzień, w którym stwierdzono, że Wykonawca wykonuje
nienależycie przedmiot umowy;

3)

w wysokości 500,00 zł w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionego podjęcia usług przez
Wykonawcę objętych przedmiotem umowy,

4)

w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień, w którym stwierdzono nie zachowanie określonych w
załączniku nr 1 do umowy standardów na drogach/chodnikach, zatokach autobusowych i
parkingach/ bieżącego wywożenia śniegu/placach targowych,

5)

w wysokości 500,00 zł za każdorazowe stwierdzone wykonanie usługi niezgodne z zasadami
określonymi w umowie, w szczególności określonymi w jej § 1;

6)

za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
zamawiającemu karę umowną w wysokości 10.000 zł;

7)

za brak dokumentów potwierdzających zatrudnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w umowie –dokumentów określonych w § 7 ust.
3 w wysokości 200 zł (słownie: dwieście zł) za każde niedostarczenie dokumentów na wezwanie
Zamawiającego.

3.

Potwierdzenie okoliczności powodujących nałożenie na Wykonawcę kar umownych, o których mowa
w ust. 2 nastąpi komisyjnie w obecności koordynatora Zamawiającego i Wykonawcy.
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4.

W przypadku nie pojawienia się koordynatora Wykonawcy na komisji, o której mowa w ust. 3
Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną w wysokości 1.000,00 zł.

5.

Zamawiający zastrzegają możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

6.

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar umownych niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wezwania wraz z notą obciążeniową.

7.

Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.

8.

Zamawiający zastrzega możliwość żądania odszkodowania uzupełniającego przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§9
Odstąpienie od umowy
1.

Zamawiający może odstąpić od Umowy w każdym z następujących przypadków:
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,
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach:
2) jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy,
3) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
4) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5) jeżeli Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni,
6) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, a
w szczególności z jej § 1 i mimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego na piśmie terminu do
zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy dalej wykonuje go wadliwie,

2.

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem
uzasadnienia oraz może być dokonane w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyny uprawniającej
do odstąpienia od umowy.

§ 10
Zakres zmiany umowy
1.

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, która może nastąpić w trybie
przewidzianym przez Pzp za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z
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uwzględnieniem art. 144 ust. 1 Pzp, w następującym zakresie:

3.

1)

terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany

2)

zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

3)

zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;

4)

sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 2 powyżej są następujące sytuacje:
1) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez
Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
2) wystąpienie większych niż zakładane zjawisk meteorologicznych w okresie trwania umowy, które
spowodują wyczerpanie kwoty umowy, o której mowa w § 6 ust. 3 umowy. W przypadku
przedłużenia akcji zimowej Wykonawca zobowiązany jest wykonać zakres zamówienia po cenach
podanych w ofercie Wykonawcy.
3) wystąpienie następstw siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie
można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację prac będących przedmiotem umowy,
np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można
było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
4) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie
są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
5) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć w chwili zawarcia
umowy pomimo zachowania należytej staranności.

4.

O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę Strony umowy poinformują się w formie
pisemnej. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku oceni, czy
Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy
wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W przypadku zaakceptowania wniosku Wykonawcy,
Zamawiający wyznaczy datę podpisania aneksu do umowy.

5.

Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 i 3 w przypadku
zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie usług stanowiących przedmiot umowy – jeżeli
ta zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

6.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - Wykonawca składa do Zamawiającego
pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie wynagrodzenia brutto po wejściu
w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
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Wykonawcy po zmianie umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do
przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę. W wypadku
tej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
7.

Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian nieistotnych do treści zawartej
umowy, przy czym zmianę uznaje się za istotną, jeżeli:
1) zmienia ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub
przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy,
d) polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym
wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp.

8.

Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.

9.

W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których
nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy.

§ 11
Ochrona danych osobowych
1.

Z dniem zawarcia umowy, Strony powierzają sobie nawzajem przetwarzanie danych osobowych w
celu

realizacji

przedmiotu

umowy

i

w

zakresie

minimalnym,

ale

niezbędnym

do wykonania niniejszej umowy.
2.

Strony zobowiązują

się

do

przetwarzania

powierzonych

danych

osobowych

zgodnie

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (L 119/1).
3.

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przepisami, o których mowa w ust. 2, i zobowiązuje się do
przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do
stworzenia i stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych odpowiednich procedur i
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zabezpieczeń technicznych, informatycznych i organizacyjnych wymaganych przepisami, o których
mowa w ust. 2.
4.

Wykonawca

zobowiązuje

się

zapewnić

bezpieczeństwo

danych

udostępnionych

i powierzonych przez Zamawiającego.
5.

W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do
bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, wskazując okoliczności
zdarzenia i zakres ujawnionych lub utraconych danych.

6.

Wykonawca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające stosowne
imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu Zamawiający upoważnia
Wykonawcę do wystawiania i odwoływania imiennych upoważnień do przetwarzania danych
osobowych oraz prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 39 ust. 1 Rozporządzenia, o którym
mowa w ust. 2.

7.

Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek
niezgodnego z umową przetwarzania danych osobowych lub ich ujawnienia bądź utraty.

8.

Jeżeli Wykonawca realizując umowę zleci podwykonawcom prace w trakcie których będą
przetwarzane dane osobowe, odpowiednio powierzy im, za zgodą Zamawiającego, w drodze umowy
zawartej na piśmie, przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z niniejszą umową. W
przypadku zlecenia prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec
Zamawiającego lub osób trzecich na skutek przetwarzania przez podwykonawców danych
osobowych niezgodnego z niniejszą umową lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

9.

Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje się umożliwić kontrolowanie przez Zamawiającego, osoby i
podmioty upoważnione przez Zamawiającego oraz inne uprawnione podmioty pomieszczeń i
sprzętu używanego, w zakresie niezbędnym do należytego wykonania niniejszej umowy, przy
przetwarzaniu danych osobowych. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń
kontrolujących.

10.

Wykonawca przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych do Zamawiającego dopełni
wszystkich obowiązków związanych z pozyskiwaniem i przekazywaniem danych osobowych zgodnie
z Rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 2.

11.

Wykonawca dopełni obowiązku informacyjnego wobec osób, od których pozyska dane
i przekaże je do Zamawiającego.

§ 12
ZAMÓWIENIA PODOBNE
1.

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia przedmiotowego
zamówienia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych Zamawiający przewiduje udzielenia
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zamówień podobnych do wartości 20% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na
powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia tj.
Dla części 1 powielenie usług polegających na usuwaniu opadów śnieżnych w miejscowości
Ponurzyca, Tabor, Regut, Zabieżki.
Dla części 2 powielenie usług polegających na usuwaniu opadów śnieżnych w miejscowości
Celestynów i Lasek.
Dla części 3 powielenie usług polegających na usuwaniu opadów śnieżnych w miejscowości Ostrów,
Ostrowik, Dyzin, Jatne, Stara Wieś Dąbrówka
Dla części 4 powielenie usług polegających na usuwaniu opadów śnieżnych z chodników,
przystanków autobusowych oraz parkingów na terenie gminy Celestynów.
Dla części 5 powielenie usług polegających na suwaniu nadmiaru opadów śnieżnych (bieżące
wywożenie śniegu wraz z jego zagospodarowaniem) zlokalizowanych na poboczach dróg gminnych,
chodników, przystanków autobusowych, placów targowych w miejscach wskazanych przez
Zamawiającego
Dla części 6 powielenie usług polegających na odśnieżaniu placów targowych na terenie gminy
Celestynów.
2.

Sposób realizacji usług odbywać się będzie na zasadach przewidzianych dla realizacji niniejszego
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1.

3.

Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie na podstawie
dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania wartości
zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.

§ 12
Postanowienia ogólne
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony się zobowiązuje przede wszystkim
do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do strony.
3. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę roszczenia
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
4. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o
którym mowa w ust. 3 każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.
5. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd miejscowo
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.
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§ 13
Załączniki do umowy
Integralnymi składnikami niniejszej Umowy są:
1) standardy zimowego utrzymania dróg – Załącznik nr 1 do umowy;
2) wzór raportu –część I postępowania – Załącznik nr 2 do umowy;
3) Wykaz ulic część I postępowania - Załącznik nr 3 do umowy;
4)

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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