Dotyczy: Jednokrotnego czyszczenie przepustów ulicznych przy użyciu sprzętu specjalistycznego, w ciągach dróg

gminnych na terenie miasta Myszkowa

UMOWA – WZÓR
Nr ……….
zawarta w dniu …………2020r, w Urzędzie Miasta Myszkowa, w związku z art. 4 pkt.
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.
1843 z późn. zm.)
pomiędzy:
Gminą Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków
REGON: 151398497
NIP: 577-19-52-646
reprezentowaną przez:
Włodzimierza Żaka – Burmistrza Myszkowa,
zwaną dalej Zamawiającym,
a ………………………………………………………………………………………………
REGON:
NIP:
zwanym dalej Wykonawcą,
zwanymi łącznie Stronami,

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na
jednokrotnym czyszczeniu przepustów ulicznych przy użyciu sprzętu specjalistycznego,
w ciągach dróg gminnych na terenie miasta Myszkowa wraz z wywozem wydobytych
odpadów do unieszkodliwienia, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego
i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia
…………………. stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz zgodnie
wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do
umowy.
2. Szczegółowy zakres usługi do wykonania oraz lokalizacja odcinków przepustów został
określony w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w stanie kompletnym wg
danych określonych w dokumentach przekazanych przez Zamawiającego oraz z punktu
widzenia celu, któremu służy przedmiot umowy.
§2
Termin realizacji
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy następuje z dniem zawarcia
niniejszej umowy.
2. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy: 30.11.2020r.
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3. Terminem zakończenia wykonywania przedmiotu umowy jest data spisania protokołu
odbioru końcowego.
§3
Obowiązki Zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu wykonania usługi do 3 dni roboczych od
dnia zawarcia umowy;
2) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
3) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§4
Obowiązki Wykonawcy
1.Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Przejęcie terenu wykonania usługi od Zamawiającego;
2) Pisemnie poinformowanie Zamawiającego o rozpoczęciu wykonania usługi oraz o jej
zakończeniu;
3) czyszczenie z piasku, kamieni i szlamu przepustów pod drogami oraz wykoszenie rowu 10
metrów przed przepustem i 10 metrów za przepustem;
4) uporządkowanie terenu wokół miejsc prowadzenia prac;
5) sporządzenie dokumentów (wymaganych prawem) związanych z odbiorem odpadów
i przekazanie ich Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego;
6) wykonanie dokumentacji zdjęciowej przed rozpoczęciem czyszczenia kanałów oraz po
zakończeniu czyszczenia kanałów;
7) Wykonać prace przygotowawcze dotyczące oznakowania wykonywanych robót w celu
zabezpieczenia bezpieczeństwa użytkowników dróg;

8) Zabezpieczenie terenu wykonywania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami
z zachowaniem najwyższej staranności;
9) Gospodarowanie odpadami oraz ponoszenie wszystkich kosztów z tym związanych;
10) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu przejęcia terenu
wykonywania usługi oświadczenia, że z dniem przejęcia terenu wykonywania usługi
Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i przejmuje na
siebie obowiązek zgodnego z prawem gospodarowania wytworzonym podczas
realizacji niniejszej umowy odpadem, według załącznika nr 2 do niniejszej umowy;
11) Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich odzysku lub
unieszkodliwienia, lub jako wytwórca odpadów – do przestrzegania przepisów
prawnych wynikających z następujących ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2020r.
poz.1219 z późn. zm.),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 poz.797 z późn. zm.).
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Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
12) Ponoszenie wszystkich opłat za korzystanie ze środowiska związanych
z wykonywaniem przedmiotu umowy;
13) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę
p.poż. i dozór mienia na terenie wykonywania usługi, jak i za wszelkie szkody
powstałe w trakcie trwania prac na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających
związek z prowadzonymi pracami;
14) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
złożenie oświadczenia, że przedmiot umowy został wykonany zgodnie z umową;
15) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań
prowadzonych na terenie prac i poza nim, związanych z wykonywaniem przedmiotu
umowy;
16) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych
wypadków pracowników i osób trzecich w związku z prowadzonymi pracami, w tym
także ruchem pojazdów;
17) Dbanie o porządek na terenie wykonywania usługi oraz utrzymanie terenu
wykonywania usługi w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych;
18) Uporządkowanie terenu wykonywania usługi po jej zakończeniu, jak również
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych w związku z wykonywaniem
usługi: obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;
19) Kompletowanie w trakcie wykonywania usługi wszelkich dokumentów zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz przygotowanie do zgłoszenia odbioru końcowego
wraz z kartą odpadów;
20) Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
21) Usuwanie nagromadzonych zanieczyszczeń
przy użyciu samochodu
specjalistycznego;
22) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowiązującego prawa oraz zakończenie wykonywania usługi w terminie ustalonym
w umowie.
§5
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, określonego w § 1 Strony ustalają na
podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……. wynagrodzenie ryczałtowe brutto
w wysokości: ……………………zł (słownie złotych: …………………………………...):
w tym podatek VAT ………… złotych.
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktury.
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3. Podstawą do wystawienia faktury za wykonaną usługę stanowi załączony do faktury
oryginał protokołu odbioru końcowego usługi.
4. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z postanowieniami
niniejszej umowy oraz zawierającej nieprawidłowe kwoty do obciążenia rachunku
Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej
a termin do zapłaty wynagrodzenia rozpoczyna bieg od daty doręczenia Zamawiającemu
faktury korygującej.
5. Wierzytelność z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zapłacona przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze zatwierdzonej przez Zamawiającego.
6. Termin zapłaty wynagrodzenia ustala się na okres 30 dni liczonych od dnia wpływu
faktury do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4
7. Uważa się, że termin zapłaty jest dochowany, jeżeli rachunek Zamawiającego zostanie
obciążony w ww. terminie. Zamawiający wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z 9 listopada 2018r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191).
8. Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności
powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.
§6
Odbiór przedmiotu umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania bieżącej kontroli wykonywania
przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
2. Wydanie Zamawiającemu wykonanego przedmiotu umowy przez Wykonawcę następuje
w protokole odbioru końcowego usługi.
3. Prawo do przeprowadzenia odbioru końcowego po stronie Zamawiającego mają
wyznaczone przez Zamawiającego osoby zgodnie z §7 ust 1 niniejszej umowy.
4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie gotowość do odbioru końcowego.
5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie
zakończenie wykonania przedmiotu umowy.
6. Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego w terminie 3 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.
7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego
w terminie 3 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
8. Przy odbiorze końcowym Wykonawca przedłoży pisemne oświadczenie, że prace
wykonane są zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.
9. W przypadku stwierdzenie w trakcie odbioru wad, Zamawiający może odmówić odbioru
do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
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10. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy czynnościach odbioru
końcowego w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo do powierzenia ich usunięcia
osobom trzecim na koszt Wykonawcy.
§7
Przedstawiciele stron
1. Zamawiającego w zakresie realizacji umowy będą reprezentowali: Tomasz Męcik, Jacek
Knoff.
2. Wykonawcę w zakresie realizacji umowy będzie reprezentował: ……………………….
3. Reprezentant Zamawiającego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń
związanych z jakością i zakresem, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego
z umową i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za opóźnienie w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5%
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia
w terminie zakończenia wykonywania usługi, określonym w § 2 niniejszej umowy,
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego
wykonanej usługi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1
umowy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wad;
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1
umowy.
2. Kara umowna powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 7 dni od daty
wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.
3. Zapłacenie lub potrącenie kary umownej za nienależyte wykonanie umowy przez
Wykonawcę, w tym za niedotrzymanie terminów, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
wykonania przedmiotu umowy oraz naprawienia szkody.
4. Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub
nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
§9
Zmiany w umowie
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
w zakresie:
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1) Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
a) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych
uniemożliwiających wykonanie usługi. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu
umowy o okres występowania udokumentowanych niekorzystnych warunków
atmosferycznych dla wykonania usługi,
b) zaistnienie odmiennych od przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia warunków
terenowych, w szczególności napotkania innych od założonych, termin realizacji
umowy zostanie wydłużony o okres, jaki Wykonawca, nie ze swojej winy, nie miał
możliwości wykonania usługi,
2) Inne zmiany do umowy mogące skutkować zmianą wynagrodzenia lub terminu:
a) zmiany przepisów prawa w trakcie realizacji zamówienia, powodujących
konieczność dostosowania przedmiotu zamówienia,
b) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,
2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiającego i wystąpieniem z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół
podpisany przez obie strony.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10
Inne postanowienia umowy
1. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egz. dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.
4. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Oferta Wykonawcy
2) Zapytanie ofertowe, w tym opis i zakres przedmiotu zamówienia

Zamawiający:

...........................................

Wykonawca:

.......................................
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