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ZAŁĄCZNIK NR 7B do SIWZ

UMOWA NR ZP.272.1.25.2019.CZ2
Zawarta w dniu _______________ r. w Ustroniu pomiędzy:
MIASTEM USTROŃ, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Ustroń Przemysława Korcza, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
____________________________________________________________________________________________________
zwanym dalej „Wykonawcą”, zaś wspólnie dalej zwani „Stronami”
§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA
1. Strony oświadczają, że umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego z dnia _________ r., na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm., dalej jako „ustawa Prawo Zamówień Publicznych”).
2. Przedstawiciele Stron przez złożenie swojego podpisu oświadczają także, że są upoważnieni do zawarcia niniejszej
umowy, że ich prawo do reprezentowania danej Strony nie jest ograniczone w żadnym zakresie, a sposób reprezentacji
osób występujących w imieniu reprezentowanych Stron umożliwia skuteczne składanie oświadczeń woli, w tym
zaciąganie zobowiązań na rzecz reprezentowanego podmiotu, oświadczają też, że nie jest im znana żadna przeszkoda,
która mogłaby mieć wpływ na wykonanie zobowiązań przyjętych przez Strony w niniejszej umowie.
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników miejskich i powiatowych
na terenie Miasta Ustroń w sektorze nr II, w sezonie 2019 - 2020 poprzez:
1) usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych i uszorstniających
dostosowanych do warunków pogodowych wraz z załadunkiem tych materiałów na środki transportowe,
2) odpłużanie jezdni przy zastosowaniu pługów czołowych lemieszowych zamontowanych na solarkach, piaskarkach,
samochodach ciężarowych, itp.,
3) użycie ciężkiego sprzętu i jednostek rezerwowych na wyłączne polecenie Zamawiającego, w przypadku
intensywnych opadów śniegu lub zamieci powodujących powstanie zasp,
4) załadunek i wywóz śniegu w sytuacjach wyjątkowych przy zastosowaniu sprzętu nieuszkadzającego nawierzchni i
elementów pasa drogowego (np. z zastosowaniem listew ogumionych) – wyłącznie na polecenie Zamawiającego,
5) ręczne odgarnięcie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów oraz doczyszczanie ręczne z błota
pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej jezdni w strefie przejść dla pieszych,
6) stałe patrolowanie dróg w celu bieżącej oceny skuteczności podejmowanych działań w ramach realizacji
zamówienia,
7) zapewnienie całodobowego punktu dyspozytorskiego i zapewnienie gotowości do pracy 24 godziny na dobę przez 7
dni w tygodniu umożliwiając kontakt telefoniczny i fax do i od Zamawiającego.
8) ustawianie przed rozpoczęciem akcji zimowej i rozbieranie po zakończeniu akcji zimowej płotków przeciwśniegowych
z materiałów wykonawcy, o długości około 2,0 km wzdłuż dróg miejskich i powiatowych w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego.

2.

Utrzymanie przejezdności wymaga stosowania zabiegów profilaktycznych, tj. działań hamujących tworzenie się śliskości
zimowej w momencie opadu śniegu, marznącego deszczu bądź występowania gołoledzi. Wykonawca zobowiązany jest
do prowadzenia stałego monitoringu stanu nawierzchni, w szczególności odcinków zagrożonych tzw. śliskością lokalną i
do niezwłocznego podejmowania działań w sytuacji zagrożenia. W momencie wystąpienia opadu – wykonawca
zobowiązany jest do natychmiastowego wysyłania do akcji odpowiednich jednostek. Pierwsze odpłużanie jezdni oraz
posypywanie niezbędną dawką mieszanki piaskowo – solnej musi nastąpić w ciągu 1 godziny dla I kolejności, 2 godzin
dla II kolejności i 3 godzin dla III kolejności zimowego utrzymania dróg licząc od momentu wystąpienia zjawiska. W
przypadku ciągłego opadu odpłużenie i posypywanie musi być ponawiane z częstotliwością uniemożliwiającą tworzenie
się śliskości pośniegowej. Nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych oraz zajeżdżonej warstwy śniegu również
podczas opadów. W szczególności należy zabezpieczyć obręby skrzyżowań. Jezdnie muszą być posypywane i
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3.

odśnieżane na całej szerokości. Całkowite usunięcie pokrywy śnieżnej oraz błota pośniegowego z jezdni musi mieć
miejsce w ciągu 4 godzin, licząc od chwili ustania opadu.
Zamawiający zastrzega konieczność wezwania Wykonawcy w trybie awaryjnym do przystąpienia do świadczenia usługi
w czasie nie dłuższym niż 30 min od wezwania telefonicznego bądź pisemnego. W takim przypadku Zamawiający
wyznaczy miejsce, do którego Wykonawca winien się stawić w ciągu 30 minut wraz ze sprzętem gotowym do akcji.
W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym miejscu albo stawienia się po ustalonym czasie,
przedstawiciele Zamawiającego spiszą protokół kontrolny. W przypadku dwukrotnego braku reakcji na zgłoszenie
awaryjne Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia.

4.

Odśnieżanie odbywać się będzie za pomocą pługów. Przy odśnieżaniu należy zwrócić uwagę, aby śnieg usuwany z
jezdni nie był przemieszczany na inne krzyżujące się drogi. W wale formowanym przy krawężniku należy wykonać
przerwy w miejscach przejść dla pieszych.

5.

Wszystkie pojazdy powinny być wyposażone w telefon komórkowy lub CB. Koszty utrzymania oraz instalacji ponosi
Wykonawca.

6.

Wykonawca zobowiązany jest śledzić na bieżąco prognozę pogody dla Miasta Ustroń, a w szczególności ostrzeżenia o
zjawiskach atmosferycznych publikowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
W czasie wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg Wykonawca będzie przestrzegał przepisów
BHP oraz przepisów wynikających z Kodeksu Ruchu Drogowego.

7.
8.

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia dyżurów w swojej bazie całodobowo w czasie trwania umowy. Wykonawca
zobowiązuje się również do informowania Zamawiającego (koordynatora) o trudnościach związanych z prawidłowym
utrzymaniem dróg, chodników i placów, lub koniecznością powołania dodatkowego sprzętu.

9.

Wykonawca zobowiązuje się w okresie do 15 października 2019 roku zgłosić Zamawiającemu gotowość do realizacji
usług objętych akcją zimową, w szczególności przedstawiając swoją bazę z jednostkami gotowymi do podjęcia działań
oraz materiałami uszarstniającymi w ilości niezbędnej do prawidłowego rozpoczęcia akcji zimowej.

10. Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy zamówienia opisany został w formularzu cenowym który jest załącznikiem do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”).
11. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie zgodnym i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w SIWZ oraz ofertą Wykonawcy z dnia __.__.___ r., będącymi integralnymi częściami niniejszej umowy.
§ 3. REALIZACJA UMOWY
1. Przedmiot umowy będzie wykonywany od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2020 roku.
2. Wykonawca od chwili rozpoczęcia realizacji umowy, aż do chwili jej zakończenia ponosi odpowiedzialność na zasadach
ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie oraz terenie przyległym – granicznym w związku z świadczonymi usługami
zimowego utrzymania dróg. Odpowiedzialność ta obejmuje również szkody powstałe u osób trzecich.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących
pracowników i osób trzecich oraz mienia, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami, w tym także z ruchem
pojazdów mechanicznych.
4. Wykonawca zobowiązuje się na okres realizacji umowy do zawarcia umowy ubezpieczenia na następujących
warunkach:
1) ubezpieczeniu podlega odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
dotyczących pracowników i osób trzecich oraz mienia, a powstałych w związku z prowadzonymi pracami w tym
także z ruchem pojazdów mechanicznych,
2) wymagana wysokość sumy ubezpieczenia w odniesieniu do jednego wypadku ubezpieczeniowego / wszystkich
wypadków ubezpieczeniowych w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000,00 zł.
§ 4. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON
1.

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:
1) po stronie Zamawiającego: Miejski Zespół Koordynacyjny,
2) po stronie Wykonawcy: ______________ - Koordynator zadania.

2.

Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji,
podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z umowy, koniecznych do prawidłowego wykonywania
przedmiotu umowy.

3.

Strony oświadczają, że osobom, o których mowa w ust. 1, przekazane zostały informacje, określone w art. 14 ust. 1 i 2
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Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§ 5. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za pracę sprzętu oraz ludzi w czasie realizacji zadania wg następujących cen
jednostkowych, które są stałe i nie podlegają waloryzacji w czasie obowiązanie umowy:
1) cena 1 motogodziny pojazdu z napędem na 4 koła o mocy co najmniej 90 kM, z pługiem ogumionym i posyparką:
___ zł / mh brutto,
2) cena 1 motogodziny pojazdu typu „polewaczka” do rozprowadzania solanki na drogach, o pojemności zbiornika co
najmniej 4000 litrów: ___ zł / mh brutto,
3) cena 1 motogodziny pojazdu do odśnieżania chodników o wadze do 1500 kg z przystawką wirnikową i posyparką:
___zł / mh brutto,
4) cena 1 motogodziny ręcznego pługu wirnikowego do odśnieżania chodników o wadze do 150 kg: ___zł / mh brutto,
5) cena za 1 km transportu śniegu pojazdem o ładowności co najmniej 10 ton z miejsca wskazanego przez
Zamawiającego: ___ zł / 1 km brutto,
6) cena 1 motogodziny pojazdu koparko – ładowarki do załadunku śniegu o pojemności łyżki co najmniej 0,8m3: ___ zł /
mh brutto,
7) cena 1 roboczogodziny – odśnieżanie ręczne: ___zł / rh brutto,
2.

Rozliczenie wykonanych usług odbywać się będzie powykonawczo w oparciu o faktycznie wykonane ilości jednostek
rozliczeniowych: motogodzina, roboczogodzina, kilometr.
3. Wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy za usługi objęte przedmiotem zamówienia na podstawie złożonej oferty,
przyjmuje się w cenach jednostkowych określonych w ust. 1, zgodnie z kalkulacją kosztów (formularz cenowy)
stanowiącą załącznik nr 8B do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy jest ceną wynikającą z gwarantowanego ilościowego wyliczenia zakresu
minimalnego przedmiotu zamówienia wykonawczego i wynosi: _______ zł brutto (słownie ___________ brutto).
4. Wartość brutto wynagrodzenia Wykonawcy określona w ust. 3 nie stanowi ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy,
gdyż wynika z gwarantowanego ilościowego wyliczenia zakresu minimalnego przedmiotu zamówienia. Cena jaką zapłaci
Zamawiający wybranemu Wykonawcy będzie wynikać z ilości faktycznie wykonanych i odebranych prac w ramach
realizowanego zamówienia.
5. W przypadku gdy zakres prac będzie większy niż określono w formularzu cenowym – Zamawiającemu przysługuje
prawo opcji opisanej w części I SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, czyli prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia
do maksymalnej jego wartości.
6. Warunki skorzystania z prawa opcji:
1) skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako
uprawnienie, z którego może, lecz nie musi skorzystać,
2) zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy,
3) zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia
zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do
Zamawiającego,
4) prawo opcji może dotyczyć poszczególnych rodzajów usług wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 1-7 (każdej pozycji z
osobna),
5) wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w
SIWZ i niniejszej umowy.
7. Jednostki, w których zainstalowane zostaną nadajniki GPS będą rozliczane zgodnie ze wskazaniami nadajnika. W
przypadku wystąpienia awarii nadajnika wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego
(pisemnie, faxem lub telefonicznie) w przeciwnym razie rozliczenie pracy sprzętu zostanie przeprowadzone zgodnie ze
wskazaniami nadajnika GPS.
8. Rozliczenie pozostałych jednostek (bez nadajników GPS) oraz roboczogodzin i kilometrów odbywać się będzie na
podstawie wykazu prac jednostek przedstawianych przez Wykonawcę.
9. Rozliczenia, o których mowa w ust. 7 i 8 przedstawia Wykonawca w formie wykazu Zamawiającemu codziennie do
godziny 9:00 rano za dzień poprzedni (z zastrzeżeniem iż wykaz za piątki i soboty przedstawia w poniedziałek). W
przypadku rozliczeń, o których mowa w ust. 7 Wykonawca dołącza wydruk z przebiegu tras nadajnika GPS.
10. Strony postanawiają, że rozliczenie wykonania przedmiotu umowy będzie się odbywało za okres rozliczeniowy
obejmujący tydzień tj. dni od poniedziałku do niedzieli. Faktura zostanie wystawiona po zakończeniu każdego okresu
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rozliczeniowego i zatwierdzeniu rozliczenia, o którym mowa w ust. 11 z zastrzeżeniem iż Wykonawca wystawi odrębne
faktury za wykonanie przedmiotu umowy na drogach powiatowych i miejskich.
11. Za każdy okres rozliczeniowy Wykonawca najpóźniej do środy następnego tygodnia doręczy Zamawiającemu
tygodniowe rozliczenie godzinowe prowadzonej akcji zimowej, które po weryfikacji przez Zamawiającego będzie
stanowiło podstawę do wystawienia faktury.
12. Wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty zostanie wypłacone przelewem przez Zamawiającego na konto
Wykonawcy w terminie do __ dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionych faktur.
13. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
14. Fakturę należy wystawić na płatnika: Miasto Ustroń ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń NIP 548-240-74-34.
15. Wykonawca ma możliwość wysłania ustrukturyzowanej faktury za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania
dostępnej na stronie internetowej https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl,
§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY
1. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane podczas realizacji
zamówienia.
2.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1) gdy wykonawca w okresie jednego miesiąca trzykrotnie nie podejmie akcji w okresie dwóch godzin od wystąpienia
warunków atmosferycznych wymagających odśnieżania lub likwidowania śliskości,
2) powstania na drogach wskutek zaniedbania Wykonawcy zatorów, które sparaliżują komunikację samochodową na
co najmniej 1 dzień,
3) w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3 zd. 4,
4) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach,
5) w przypadku rezygnacji z realizacji umowy przez Podwykonawcę, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień
Publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w sytuacji gdy Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków udziału w
postępowaniu lub nie wskaże nowego Podwykonawcy, który jako podmiot trzeci spełniałby warunki udziału w
postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
6) w przypadku nienależytego wykonania obowiązku raportowania stanu zatrudnienia przez cały okres realizacji
zamówienia, udzielania wyjaśnień i przedstawiania dowodów zatrudnienia, zgodnie z wymogami SIWZ,
Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu
przedłożenie wyjaśnień lub dowodów przez Wykonawcę.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w § 6 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 5 w terminie 14 dni od
dowiedzenia się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego wstrzymania
świadczenia usług.
5. W razie przerwania realizacji zamówienia z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, lub w razie
odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość wynagrodzenia za
wykonane zamówienie ustali się wspólnie na podstawie protokołu.
6. W przypadku przerwania realizacji zamówieni na dłużej niż 12 godzin z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający może zlecić realizację zamówienia innej firmie obciążając kosztami Wykonawcę.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w
wysokości 50.000,00 złotych,
2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w danym okresie rozliczeniowym w wysokości 1000 zł za każdy
przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania,
3) za opóźnienie w przystąpieniu do wykonywania przedmiotu umowy w terminach określonych w § 2 ust. 2 w wysokości
___ zł, za każdą godzinę opóźnienia; w razie wątpliwości co do momentu upływu wykonania usługi, Zamawiający do
wyliczenia godziny wykonania usługi przyjmie godzinę wystąpienia zjawiska atmosferycznego, wg informacji z IMiGW,
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8.
9.

4) za opóźnienie w przedstawieniu Zamawiającemu bazy z jednostkami gotowymi do podjęcia działań oraz materiałami
uszarstniającymi w ilości niezbędnej do prawidłowego rozpoczęcia akcji zimowej w terminie określonym w § 2 ust. 9 w
wysokości 500,00 zł, za każdy dzień opóźnienia,
5) za każde naruszenie postanowień § 7 ust. 3 w wysokości 5000,00 złotych,
W przypadku gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innej należności
Wykonawcy przysługującej mu od Zamawiającego.

10. W celu potwierdzenia nienależytego wykonania usługi lub opóźnienia w jej wykonaniu Zamawiający dokona weryfikacji w
terenie. Nieobecność Wykonawcy pomimo telefonicznego powiadomienia, nie może stanowić podstawy do
kwestionowania stwierdzonego pisemnie (protokół) stanu faktycznego.
11. W przypadku wyrządzenia Zamawiającemu przez Wykonawcę szkód podczas realizacji przedmiotu umowy,
Zamawiający może dokonać potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości pełnej wartości szkód, których
wartość określi Zamawiający.
12. Wykonawca nie może przenieść prawa do wynagrodzenia za wykonanie umowy na osobę trzecią.
§7. PODWYKONAWSTWO
1.
2.

3.
4.
5.

Wykonawca we własnym zakresie powierza świadczenie usług Podwykonawcom.
Wykonawca oświadcza w ofercie, że zrealizuje następujący zakres usług przy pomocy Podwykonawców:
a) ……………………………………………………
b) ……………………………………………………
Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawcę w
zakresie innym niż wskazany w ust. 2.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 3 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie
do 14 dni od dnia kiedy powziął wiadomość o okolicznościach wskazanych w ust.3.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które świadczy przy pomocy
Podwykonawców.
§ 8. ZMIANA UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonania istotnych
zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmian wynika z
następujących okoliczności:
1) zmiany wynagrodzenia, w następstwie ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zamawiający nie
dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT,
2) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowych
Wykonawcy, Zamawiającego itp.),
3) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
4) zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, na którego zasoby Wykonawca powołuje się na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do
umowy.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do uzasadnienia i udokumentowania
zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy
musi być wyrażony na piśmie.
§ 9. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.
2.

Wykonawca przed zawarciem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ______ zł
(stanowiącej 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie łącznie z podatkiem VAT) w formie _________________________.
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
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3.
4.

przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane.
W przypadku odmowy lub uchylania się Wykonawcy od usunięcia stwierdzonych wad w okresie realizacji zamówienia
Zamawiający zleci ich wykonanie innemu wykonawcy a ich koszt pokryje z zabezpieczenia.
Zabezpieczenie może być wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie zobowiązań Wykonawcy wynikających z
tytułu kar umownych.
§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i
Kodeksu cywilnego.

2.

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz
dla Wykonawcy.

3.

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy, będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo
dla Zamawiającego.

Zamawiający

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

Wykonawca

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

