Załącznik nr 4b do SIWZ
PROJEKT
UMOWA NR PPZP.272. ….. .2020
zawarta w dniu ……… r. w Ropczycach pomiędzy:
Gminą Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, NIP 8181581908 zwaną w treści umowy
„Zamawiający” reprezentowanym przez:
Bolesława Bujaka - Burmistrza Ropczyc
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropczyce – Beaty Malec
Nazwa i adres Odbiorcy i Płatnika faktur: Urząd Miejski w Ropczycach ul. Krisego 1, 39-100
Ropczyce
a Panem (ią) …………………….………………………………………………………………
prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………….. zwanym w
treści umowy „Wykonawcą”:
§1
1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym w trybie przetargu
nieograniczonego przedmiotem umowy są usługi mechanicznego oczyszczania jezdni ulic
znajdujących się na terenie miasta Ropczyce na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę.
2. Wykonawca będzie świadczył usługi mechanicznego oczyszczania jezdni ulic zgodnie z
treścią oferty Wykonawcy na „Usługi związane z oczyszczaniem nawierzchni ulic,
chodników, placów i parkingów znajdujących się na terenie miasta Ropczyce w 2020
roku”
Część III - Mechaniczne, interwencyjne obustronne oczyszczanie jezdni ulic znajdujących
się na terenie miasta Ropczyce przy użyciu zamiatarki
§2
1. Wykonawca wykona zamówienie własnym sprzętem oraz przy użyciu własnych materiałów
w celu utrzymania czystości ulic, chodników, placów i parkingów.
2. Osobami odpowiedzialnymi za jakość i terminowość wykonanych usług są:
Pan ……….. – tel. ……………..
3. Numery telefonów wskazane w ust.2 służą do kontaktu we wszystkich sprawach związanych
z realizacją umowy.
§3
Nadzór nad realizacją usług w zakresie oczyszczania objętych niniejszą umową
w imieniu Zamawiającego sprawować będzie Inspektor w Referacie Dróg i Gospodarki
Mieszkaniowej – ………………… tel……………….
§4
Umowa zostaje zawarta na okres od 01 kwietnia 2020r. do 31 października 2020r.

1

§5
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować prace stanowiące przedmiot umowy zgodnie
z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów obowiązującego prawa (w tym w
szczególności z przepisami bhp).
3. Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia osób wykonujących przedmiot umowy w
odpowiedni sprzęt, odzież roboczą.
4. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania obszaru, na którym wykonywane są prace,
użytych pojazdów i sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tego tytułu ponosi pełną
odpowiedzialność za prawidłowość oznakowania i używania sprzętu i urządzeń.
§6
1.Wykonawca zobowiązuje się, do:
1) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26.06.1974 –
Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917), przez cały okres realizacji umowy osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. operatorów maszyn.
2) Złożenia najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, oświadczenia, że osoby
wykonujące czynności, o których mowa w pkt 1 będą w okresie realizacji zamówienia
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym
mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), szczególnie ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu,
3) Udostępnienia na każde żądanie Zamawiającego celem kontroli wymogu, o którym mowa
w pkt 1, dokumentów w zakresie potwierdzenia jego spełnienia i dokonania ich oceny m.in.
potwierdzających opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę,
4) Udzielenia wyjaśnień w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości w
zakresie potwierdzenia spełniania wymogu o którym mowa pkt 1,
5) Umożliwienia przeprowadzenia kontroli wymogu o którym mowa w pkt 1 na miejscu
wykonywania świadczenia.
6) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi na obszarze określonym w wykazie
terenów objętych oczyszczaniem, wskazanym szczegółowo w załączniku do SIWZ do
niniejszej umowy.
7) Wykonawca będzie zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego udokumentować
sposób zagospodarowania odpadów zebranych w trakcie wykonywania umowy.
8) Wykonawca zobowiązany będzie do przedkładania Zamawiającemu comiesięcznego
potwierdzania ( dowód przyjęcia) dostarczonych odpadów na składowisko opadów.
§7
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie kosztorysowe tj. za jeden kilometr mechanicznego oczyszczania w wysokości
………………. netto (słownie:), ……………. brutto, (słownie:).
2. Łączna wartość usługi nie może przekroczyć kwoty brutto w wysokości 2 000,00 zł.
3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych w oparciu
o wystawioną przez Wykonawcę fakturę. Wynagrodzenie za 1 m.-c oczyszczania rozliczane
będzie na podstawie oczyszczonych kilometrów jezdni ulic potwierdzonych przez
Zamawiającego na kartach drogowych.
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4. Do faktury zostanie dołączony protokół potwierdzający wykonanie usługi zgodnie ze SIWZ.
5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w ciągu 30 dni od daty doręczenia faktury
Zamawiającemu.
6. Zgodnie ze zmienioną ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
Dz.U. z 2018r. poz. 2174 z późn. zm.) faktury wystawiane od 01.01.2017 r. za wykonane usługi
powinny zawierać dane:
Nabywca: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, NIP 818-15-81-909,
Odbiorca: Urząd Miejski w Ropczycach ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce.
7. Wykonawca jest zobowiązany wskazać do zapłaty należnych mu z tytułu wykonania
niniejszej umowy kwot rachunek bankowy figurujący w Biuletynie Informacji Publicznej
Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w elektronicznym „Wykazie podatników VAT” tj.
na tzw. białej liście podatników VAT, a w przypadku zawarcia przez niego umów
z podwykonawcami, postanowienia odpowiedniej treści zostaną zawarte w zawartych z nimi
umowach*.
8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego innego niż wymieniony
w Wykazie podatników VAT, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Zamawiający jest uprawniony
do wstrzymania się z zapłatą należnych Wykonawcy kwot, do czasu wskazania przez
Wykonawcę jego rachunku figurującego w ww. „Wykazie podatników VAT”; zaś Wykonawca
zwalnia Zamawiającego od przyszłej odpowiedzialności związanej z zapłatą po terminie, której
przyczyną jest niewskazanie przez Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem jego rachunku
bankowego widniejącego w wyżej wymienionym „Wykazie”, w tym za zapłatę odsetek
ustawowych/ ustawowych za opóźnienie/ ustawowych za opóźnienie w transakcjach
handlowych oraz ze wszelkiej odpowiedzialności odszkodowawczej za opóźnienie w zapłacie,
a Zamawiający to zwolnienie przyjmuje.
9. W zakresie dostaw robót, usług i towarów objętych mechanizmem podzielonej płatności w
rozumieniu ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U.2018
poz. 2174 ze zm.) zapłata kwoty podatku od towarów i usług z faktury wystawionej przez
Wykonawcę, a stanowiącej część jego wynagrodzenia, nastąpi na jego rachunek VAT o jakim
mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe( tj. Dz.U. z
2018 poz. 2187 ze zm.). Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio.
§8
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdarzenia w miejscu prowadzonych robót
spowodowane niezgodnym z umową wykonaniem usług oraz jest zobowiązany do naprawienia
powstałych szkód. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom
trzecim w związku z wykonywaniem umowy.
§9
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia przez podwykonawcę,
wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca
wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy
§ 10
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w §7 ust.1,
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2) za każde zdarzenie stanowiące niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi objętej
umową w wysokości 2% wynagrodzenia o którym mowa w §7 ust.2 za każdy dzień
zwłoki, w którym miało miejsce niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi potwierdzone
protokołem podpisanym obustronnie lub zgłoszeniem telefonicznym,
3) w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek stwierdzonego usunięcia odpadów zebranych
w trakcie wykonywania umowy w sposób niedozwolony,
4) za nieterminowe usunięcie wad za każdy dzień zwłoki w wysokości 2 % miesięcznego
wynagrodzenia ustalonego w harmonogramie płatności za m-c w którym wady miały być
usunięte,
5) za stwierdzenie wady polegającej na wykonywaniu robót niezgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia – w wysokości 200 zł za każde zdarzenie,
6) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
osoby wykonującej na umowę o pracę czynności o których mowa w § 6 pkt 1 umowy- w
wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia
oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego
wymogu i liczby osób niespełniających wymogu zatrudnienia.
7) za niedopełnienie obowiązku przekazania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w
§ 6 pkt 2 i 3 umowy - w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek.
2. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych Zamawiający
zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
3.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
5. Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy z niniejszej umowy, może nastąpić
jedynie za zgodą Zamawiającego.
§ 11
1. Wykonawca oświadcza iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
świadczenia usług objętych niniejszą umową.
2. Wykonawca obowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie polisę potwierdzającą
zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 20 000 zł, w tym odpowiedzialności za szkody
wyrządzone pracownikom Wykonawcy.
3. W przypadku nie dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia, Zamawiający
dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę i zobowiązuje
się do zwrotu poniesionych przez Zamawiającego kosztów.
§ 12
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pojazdu i sprzętu zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowość tego oznakowania.
§ 13
1.Wszelkie ewentualne zmiany niniejszej umowy będą się odbywały za zgodą obu stron
w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Umowa może zostać rozwiązana wypowiedzeniem z zachowaniem jednomiesięcznego
okresu wypowiedzenia.
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§ 14
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy
w przypadkach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP w stosunku do treści oferty na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności:
1) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy
– wówczas może nastąpić zmiana wysokości wynagrodzenia brutto o różnicę pomiędzy
dotychczasową i nową stawką, w zakresie wynagrodzenia należnego po zmianie tej stawki.
2. Wszystkie zmiany wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie sporządzonego
i podpisanego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 15
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE nr 119) – RODO, informuje się Wykonawcę, że:
Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Ropczyce, ul. Krisego 1, 39-100
Ropczyce, nr tel. (17) 22-10-510, którego przedstawicielem jest Burmistrz Ropczyc.
1)

Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować za
pośrednictwem e-mail: parysa@ropczyce.eu bądź poczty tradycyjnej kierując pismo na adres
Administratora.
2)

3)

Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)

zawarcia i realizacji umowy (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj.
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (podstawa prawna
przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Odbiorcami Pana/i danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru
Pana/i danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa
oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Ropczyce
przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Ropczyce.
4)

Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
5)

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
przetwarzania wskazanych w pkt 3, w szczególności w zakresie realizacji przez Pana/ią
z Administratorem umowy do czasu zakończenia jej realizacji, a następnie w prawnie
uzasadnionym interesie do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do momentu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
6)

7)

Posiada Pan/i prawo do:
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 dostępu do treści swoich danych– na podstawie art. 15 RODO
 sprostowania – na podstawie art. 16 RODO
 usunięcia – na podstawie art. 17 RODO
 ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO
 przenoszenia danych – na podstawie art. 20 RODO
 wniesienia sprzeciwu – na podstawie art. 21 RODO
Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.
8)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania
umowy. Fakt nie podania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.
9)

Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub
profilowaniu.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 17
Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego .
§ 18
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy i
2 egz. dla Zamawiającego.
Zamawiający :

Wykonawca :
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