Załącznik Nr 1 do SIWZ
Projekt umowy
umowa nr ……../ZP/2019

postępowanie nr ZP/01/2019

UMOWA NA WYNAJEM POJAZDÓW I SPRZĘTÓW WRAZ Z OBSŁUGĄ
Nr _____/2019
zawarta w dniu _________ 2019 roku we Władysławowie, w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania nr ZP/01/2019 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, pomiędzy:


„ABRUKO PLUS” Sp. z o.o. z siedzibą we Władysławowie, kod 84-120, przy ulicy
Gdańskiej 78, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS
0000405152, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 587-169-84-89,
z kapitałem zakładowym w wysokości 5.050.00 złotych,
zwaną dalej „Zamawiającym”, w imieniu której działa:
Prezes Zarządu – Tomasz Lenkiewicz
a



______________ z siedzibą w ______, _____, przy ulicy ______, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
______ pod numerem KRS _____, kapitał zakładowy ___________ opłacony w całości
(w części)/ CEIDG , posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) ________,
zwaną dalej „Wykonawcą”, w imieniu której działa:
___________________

§ 1.
1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem pojazdów i sprzętu wraz z obsługą na okres
od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. z przeznaczeniem do wykonywania zadań
własnych Gminy Władysławowo, o charakterze usług publicznych, świadczonych w ogólnym
interesie gospodarczym i w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy
Władysławowo, obejmujących:
1) zarządzanie kąpieliskami morskimi;
2) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych;
3) organizację i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK);
4) utrzymanie czystości (letnie);
5) oczyszczanie zimowe dróg.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na wezwanie
(zgłoszenie) Zamawiającego usług w postaci wynajmu sprzętu oraz pojazdów z zgodnie
wykazem pojazdów/sprzętów - załącznik nr 1 do umowy oraz z formularzem oferty
(załącznik nr 2) i formularzem cenowym (załącznik nr 3).
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3. Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego.
4. Wykonawca potwierdza, iż przed zawarciem niniejszej umowy, przy zachowaniu
należytej staranności zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ załącznik nr 3 do umowy.
§ 2.
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
a) Bieżące ustalenie zakresu działania Wykonawcy – wydawanie dyspozycji.
b) Zapłata za wykonane usługi.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
a Zapewnienie codziennej technicznej obsługi i gotowości pojazdów wraz z paliwem.
b Ze względu na złożoną specyfikę usług – praca pojazdów i sprzętu objętego
zamówieniem może odbywać się w nagłych przypadkach w ciągu całej doby
w niedziele, święta i dni wolne od pracy, Zamawiający wymaga, aby każdy z pojazdów i
sprzętów w ilości zgodnie z wykazem ( załącznik nr 1) znajdował się na placu
Zamawiającego tj. we Władysławowie przy ul. Gdańskiej 78 przez cały okres
obowiązywania umowy.
c. W przypadku awarii / uszkodzenia / unieruchomienia pojazdu/sprzętu - podstawienie
pojazdu zastępczego. Wymagany czas podstawienia pojazdu/sprzętu zastępczego – do 1
godzin od wystąpienia awarii, uszkodzenia lub unieruchomienia pojazdu/sprzętu.
d. Zapewnienie stałej łączności telefonicznej umożliwiającej wezwanie do wykonania usługi.
e. Wykonawca pozostanie w ciągłej gotowości do świadczenia usług z wykorzystaniem
pojazdów/sprzętów znajdujących się na placu Zamawiającego. Od chwili złożenia
zgłoszenia przez Zamawiającego w postaci e- maila lub telefonicznie do Wykonawcy
z zapotrzebowaniem na świadczenie usług z wykorzystaniem pojazdów/ sprzętów, które
znajdują się na placu Spółki,
Wykonawca rozpocznie świadczenie usług w ciągu
1 godz. od wezwania ( zgłoszenia), liczony od godzinny wysłania e- maila lub od
wykonanego połączenia telefonicznego.
f. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności, dla których
Zamawiający określił taki warunek w SIWZ, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). Wykonawca na każde wezwanie
Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym jednak niż 7
dni, zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu do wglądu bieżące dokumenty
potwierdzające, że przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014
r., poz. 1502 z późn. zm.). W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu kopie umów o pracę, uniemożliwiające odczytanie danych osobowych
pracowników, z wyłączeniem ich imienia i nazwiska (anonimizacji podlegają m.in. takie
dane jak: adres zamieszkania, data urodzenia, numer PESEL, numer i seria dowodu
osobistego, informacja o wysokości wynagrodzenia, itp.). Ponadto Wykonawca
zobowiązany jest uzyskać od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę
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w terminie wskazanym przez Zamawiającego, kopii umów zawartych przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę z pracownikami, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę.
g. Wykonawca najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakże nie później niż
w dniu rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, przedstawi Zamawiającemu wykaz osób
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę ze wskazaniem imienia i nazwiska danej
osoby oraz wymiaru czasu pracy. Osoby te muszą brać udział w realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ww. wykazu – Wykonawca
przedstawia Zamawiającemu zaktualizowany wykaz niezwłocznie, nie później niż w
kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie. Na zasadach określonych w
niniejszym ustępie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykazy dotyczące
Podwykonawców.
§ 3.
Ogólne warunki umowy ( opis przedmiotu zamówienia):
1. Umowa dotyczy wynajmu następujących pojazdów i sprzętów:
Pojazd specjalny w ilości 3 szt. przeznaczony do wywozu odpadów
komunalnych,
tzw. śmieciarka trzyosiowa,
w pełni sprawny technicznie,
bezwypadkowy, wyposażony w urządzenie monitorujące oparte na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umożliwiające trwałe zapisywanie danych o rzeczywistym
przebiegu trasy, położeniu pojazdów, czasu i miejsca odbioru odpadów, czasu i miejsca
rozpoczęcia i zakończenia usługi i w kamery rejestrujące na bieżąco świadczenie usług
zleconych
przez
Zamawiającego.
Dane
pochodzące
z systemu monitorującego oraz kamer muszą być przechowywane przez Wykonawcę w
taki sposób, aby nadawały się do odczytu przez cały okres trwania przedmiotu zamówienia
(archiwizacja).Wykonawca zapewni Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy
dostęp do systemu monitorowania poprzez zainstalowanie u Zamawiającego
oprogramowania z dostępem do niego, tak aby Zamawiający miał możliwość bieżącego
śledzenia położenia pojazdów oraz weryfikacji wszystkich zapisywanych i
przechowywanych danych oraz udostępni na żądanie Zamawiającego materiał z kamer.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy trzech pojazdów z kierowcą i obsługą
wynosi: 12 000 godzin.
Pojazd musi być obsługiwany przez 3 osoby – kierowca oraz 2 pracowników
fizycznych. Wszyscy muszą być zatrudnieni na umowę o pracę.
Zamawiający zastrzega możliwość wynajęcia pojazdów od Wykonawcy bez obsługi
pracowników fizycznych, tylko z kierowcą zatrudnionym przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy trzech pojazdów z kierowcą, bez obsługi:
600 godzin.
Pojazd specjalny w ilości 1 szt. przeznaczony do wywozu odpadów komunalnych,
tzw. śmieciarka trzyosiowa z KP7, w pełni sprawny technicznie, bezwypadkowy,
wyposażony w urządzenie monitorujące oparte na systemie pozycjonowania satelitarnego,
umożliwiające trwałe zapisywanie danych o rzeczywistym przebiegu trasy, położeniu
pojazdów, czasu i miejsca odbioru odpadów, czasu i miejsca rozpoczęcia i zakończenia
usługi i w kamery rejestrujące na bieżąco świadczenie usług zleconych przez
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Zamawiającego. Dane pochodzące z systemu monitorującego oraz kamer muszą być
przechowywane przez Wykonawcę w taki sposób, aby nadawały się do odczytu przez cały
okres trwania przedmiotu zamówienia (archiwizacja).Wykonawca zapewni
Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy dostęp do systemu monitorowania
poprzez zainstalowanie u Zamawiającego oprogramowania z dostępem do niego, tak aby
Zamawiający miał możliwość bieżącego śledzenia położenia pojazdów oraz weryfikacji
wszystkich zapisywanych i przechowywanych danych oraz udostępni na żądanie
Zamawiającego materiał z kamer.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy z kierowcą i obsługą wynosi: 2 000 godzin.
Pojazd musi być obsługiwany przez 3 osoby – kierowca oraz 2 pracowników
fizycznych. Wszyscy muszą być zatrudnieni na umowę o pracę.
Zamawiający zastrzega możliwość wynajęcia pojazdu od Wykonawcy bez obsługi
pracowników fizycznych, tylko z kierowcą zatrudnionym przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy pojazdu z kierowcą, bez obsługi: 600
godzin.
Pojazd specjalny w ilości 1 szt. przeznaczony do wywozu odpadów komunalnych,
tzw. śmieciarka trzyosiowa dwukomorowa,
w pełni sprawny technicznie,
bezwypadkowy, wyposażony w urządzenie monitorujące oparte na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umożliwiające trwałe zapisywanie danych o rzeczywistym
przebiegu trasy, położeniu pojazdów, czasu i miejsca odbioru odpadów, czasu i miejsca
rozpoczęcia i zakończenia usługi i w kamery rejestrujące na bieżąco świadczenie usług
zleconych przez Zamawiającego. Dane pochodzące z systemu monitorującego oraz kamer
muszą być przechowywane przez Wykonawcę w taki sposób, aby nadawały się do odczytu
przez cały okres trwania przedmiotu zamówienia (archiwizacja).Wykonawca zapewni
Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy dostęp do systemu monitorowania
poprzez zainstalowanie u Zamawiającego oprogramowania z dostępem do niego, tak aby
Zamawiający miał możliwość bieżącego śledzenia położenia pojazdów oraz weryfikacji
wszystkich zapisywanych i przechowywanych danych oraz udostępni na żądanie
Zamawiającego materiał z kamer.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy z kierowcą i obsługą wynosi: 2 000 godzin.
Pojazd musi być obsługiwany przez 3 osoby – kierowca oraz 2 pracowników
fizycznych. Wszyscy muszą być zatrudnieni na umowę o pracę.
Zamawiający zastrzega możliwość wynajęcia pojazdu od Wykonawcy bez obsługi
pracowników fizycznych, tylko z kierowcą zatrudnionym przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy pojazdu z kierowcą, bez obsługi: 400
godzin.
Pojazd specjalny w ilości 2 szt. przeznaczony do wywozu odpadów komunalnych,
tzw. śmieciarka dwuosiowa o ładowności powyżej 8 m3, w pełni sprawny technicznie,
bezwypadkowy, wyposażony w urządzenie monitorujące oparte na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umożliwiające trwałe zapisywanie danych o rzeczywistym
przebiegu trasy, położeniu pojazdów, czasu i miejsca odbioru odpadów, czasu i miejsca
rozpoczęcia i zakończenia usługi i w kamery rejestrujące na bieżąco świadczenie usług
zleconych przez Zamawiającego. Dane pochodzące z systemu monitorującego oraz kamer
muszą być przechowywane przez Wykonawcę w taki sposób, aby nadawały się do odczytu
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przez cały okres trwania przedmiotu zamówienia (archiwizacja).Wykonawca zapewni
Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy dostęp do systemu monitorowania
poprzez zainstalowanie u Zamawiającego oprogramowania z dostępem do niego, tak aby
Zamawiający miał możliwość bieżącego śledzenia położenia pojazdów oraz weryfikacji
wszystkich zapisywanych i przechowywanych danych oraz udostępni na żądanie
Zamawiającego materiał z kamer.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy dwóch pojazdów z kierowcą i obsługą
wynosi : 14 400 godzin.
Pojazd musi być obsługiwany przez 3 osoby – kierowca oraz 2 pracowników
fizycznych. Wszyscy muszą być zatrudnieni na umowę o pracę.
Zamawiający zastrzega możliwość wynajęcia pojazdów od Wykonawcy bez obsługi
pracowników fizycznych, tylko z kierowca zatrudnionym przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy dwóch pojazdów z kierowcą, bez obsługi:
400 godzin.
Pojazd specjalny w ilości 2 szt. przeznaczony do wywozu odpadów
komunalnych, tzw. śmieciarka dwuosiowa o ładowności mniejszej niż 8 m3,
w pełni sprawny technicznie, bezwypadkowy, wyposażony w urządzenie monitorujące
oparte na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiające trwałe zapisywanie
danych o rzeczywistym przebiegu trasy, położeniu pojazdów, czasu i miejsca odbioru
odpadów, czasu i miejsca rozpoczęcia i zakończenia usługi i w kamery rejestrujące na
bieżąco świadczenie usług zleconych przez Zamawiającego. Dane pochodzące z systemu
monitorującego oraz kamer muszą być przechowywane przez Wykonawcę w taki sposób,
aby nadawały się do odczytu przez cały okres trwania przedmiotu zamówienia
(archiwizacja).Wykonawca zapewni Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy
dostęp do systemu monitorowania poprzez zainstalowanie u Zamawiającego
oprogramowania z dostępem do niego, tak aby Zamawiający miał możliwość bieżącego
śledzenia położenia pojazdów oraz weryfikacji wszystkich zapisywanych i
przechowywanych danych oraz udostępni na żądanie Zamawiającego materiał z kamer.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy dwóch pojazdów wynosi : 4 000 godzin.
Pojazd musi być obsługiwany przez 3 osoby – kierowca oraz 2 pracowników
fizycznych. Wszyscy muszą być zatrudnieni na umowę o pracę.
Zamawiający zastrzega możliwość wynajęcia pojazdów od Wykonawcy bez obsługi
pracowników fizycznych, tylko z kierowca zatrudnionym przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy dwóch pojazdów z kierowcą, bez obsługi:
4 000 godzin.
Pojazd trzyosiowy do transportu odpadów w kontenerach typu KP35 w ilości 1 szt. w
pełni sprawny technicznie, bezwypadkowy, wyposażony w urządzenie monitorujące oparte
na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiające trwałe zapisywanie danych o
rzeczywistym przebiegu trasy, położeniu pojazdów i miejsca rozpoczęcia i zakończenia
usługi. Dane pochodzące z systemu monitorującego muszą być przechowywane przez
Wykonawcę w taki sposób, aby nadawały się do odczytu przez cały okres trwania
przedmiotu zamówienia (archiwizacja).Wykonawca zapewni Zamawiającemu przez cały
okres trwania umowy dostęp do systemu monitorowania poprzez zainstalowanie u
Zamawiającego oprogramowania z dostępem do niego, tak aby Zamawiający miał
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możliwość bieżącego śledzenia położenia pojazdów oraz weryfikacji wszystkich
zapisywanych i przechowywanych danych.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy wynosi : 4 000 godzin.
Pojazd musi być obsługiwany przez 1 osobę – kierowcę, zatrudnioną przez Wykonawcę
na podstawie umowy o pracę.
Pojazd dwuosiowy do transportu odpadów w kontenerach typu KP7 w ilości 1 szt. w
pełni sprawny technicznie, bezwypadkowy, wyposażony w urządzenie monitorujące oparte
na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiające trwałe zapisywanie danych o
rzeczywistym przebiegu trasy, położeniu pojazdów i miejsca rozpoczęcia i zakończenia
usługi. Dane pochodzące z systemu monitorującego muszą być przechowywane przez
Wykonawcę w taki sposób, aby nadawały się do odczytu przez cały okres trwania
przedmiotu zamówienia (archiwizacja).Wykonawca zapewni Zamawiającemu przez cały
okres trwania umowy dostęp do systemu monitorowania poprzez zainstalowanie u
Zamawiającego oprogramowania z dostępem do niego, tak aby Zamawiający miał
możliwość bieżącego śledzenia położenia pojazdów oraz weryfikacji wszystkich
zapisywanych i przechowywanych danych.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy wynosi : 1 200 godzin.
Pojazd musi być obsługiwany przez 1 osobę – kierowcę, zatrudnioną przez Wykonawcę
na podstawie umowy o pracę.
Zamiatarka chodnikowa w ilości 3 szt., bez obsługi, w pełni sprawna technicznie,
bezwypadkowa, wyposażona w urządzenie monitorujące oparte na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umożliwiające trwałe zapisywanie danych o rzeczywistym
przebiegu trasy, położeniu pojazdów i miejsca rozpoczęcia i zakończenia usługi. Dane
pochodzące z systemu monitorującego muszą być przechowywane przez Wykonawcę w
taki sposób, aby nadawały się do odczytu przez cały okres trwania przedmiotu zamówienia
(archiwizacja).Wykonawca zapewni Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy
dostęp do systemu monitorowania poprzez zainstalowanie u Zamawiającego
oprogramowania z dostępem do niego, tak aby Zamawiający miał możliwość bieżącego
śledzenia położenia pojazdów oraz weryfikacji wszystkich zapisywanych i
przechowywanych danych.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy trzech zamiatarek chodnikowych wynosi
: 4 000 godzin.
Dane zamiatarki będą udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę bez obsługi.
Odkurzacz miejski elektryczny w ilości 1 szt. bez obsługi, w pełni sprawny technicznie.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy wynosi: 1 400 godz.
Dany odkurzacz będzie udostępniony Zamawiającemu przez Wykonawcę bez obsługi.
Ciągnik rolniczy z osprzętem w postaci przyczepy, pługu, piaskarki
w ilości 4 szt., bez obsługi w pełni sprawny technicznie, bezwypadkowy, wyposażony w
urządzenie monitorujące oparte na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiające
trwałe zapisywanie danych o rzeczywistym przebiegu trasy, położeniu pojazdów, czasu i
miejsca rozpoczęcia i zakończenia usługi. Dane pochodzące z systemu monitorującego
muszą być przechowywane przez Wykonawcę w taki sposób, aby nadawały się do odczytu
przez cały okres trwania przedmiotu zamówienia (archiwizacja).Wykonawca zapewni
Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy dostęp do systemu monitorowania
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poprzez zainstalowanie u Zamawiającego oprogramowania z dostępem do niego, tak aby
Zamawiający miał możliwość bieżącego śledzenia położenia pojazdów oraz weryfikacji
wszystkich zapisywanych i przechowywanych danych.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy czterech ciągników rolniczych wynosi: 12
000 godzin.
Dane ciągniki będą udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę bez obsługi –
kierowcy.
Zamawiający zastrzega możliwość wynajęcia ciągników od Wykonawcy z obsługą tj. z
kierowcą zatrudnionym przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy czterech ciągników rolniczych
z obsługą ( kierowcami) wynosi: 6 000 godzin.
Ciągnik rolniczy z osprzętem w postaci przyczepy, pługu w ilości 2 szt., bez obsługi,
przystosowany do odśnieżania chodników, w pełni sprawny technicznie,
bezwypadkowy, wyposażony w urządzenie monitorujące oparte na systemie
pozycjonowania satelitarnego, umożliwiające trwałe zapisywanie danych o rzeczywistym
przebiegu trasy, położeniu pojazdów, czasu i miejsca rozpoczęcia i zakończenia usługi.
Dane pochodzące z systemu monitorującego muszą być przechowywane przez
Wykonawcę w taki sposób, aby nadawały się do odczytu przez cały okres trwania
przedmiotu zamówienia (archiwizacja).Wykonawca zapewni Zamawiającemu przez cały
okres trwania umowy dostęp do systemu monitorowania poprzez zainstalowanie u
Zamawiającego oprogramowania z dostępem do niego, tak aby Zamawiający miał
możliwość bieżącego śledzenia położenia pojazdów oraz weryfikacji wszystkich
zapisywanych i przechowywanych danych.
Piaskarki zostaną przekazane przez Zamawiającego.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy dwóch ciągników rolniczych wynosi : 6 200
godzin.
Dane ciągniki będą udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę bez obsługi –
kierowcy.
Zamawiający zastrzega możliwość wynajęcia ciągników od Wykonawcy z obsługą tj. z
kierowcą zatrudnionym przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy dwóch ciągników rolniczych
z obsługą ( kierowcami) wynosi: 3 000 godzin.
Ciągnik rolniczy z maszyną do przesiewu piasku na plaży i zamiatarką elewatorową
w ilości 1 szt., w pełni sprawny technicznie, bezwypadkowy, wyposażony w urządzenie
monitorujące oparte na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiające trwałe
zapisywanie danych o rzeczywistym przebiegu trasy, położeniu pojazdów, czasu i miejsca
rozpoczęcia i zakończenia usługi. Dane pochodzące z systemu monitorującego muszą być
przechowywane przez Wykonawcę w taki sposób, aby nadawały się do odczytu przez cały
okres trwania przedmiotu zamówienia (archiwizacja).Wykonawca zapewni
Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy dostęp do systemu monitorowania
poprzez zainstalowanie u Zamawiającego oprogramowania z dostępem do niego, tak aby
Zamawiający miał możliwość bieżącego śledzenia położenia pojazdów oraz weryfikacji
wszystkich zapisywanych i przechowywanych danych.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy ciągnika z maszyną do przesiewu piasku
na plaży wynosi : 10 000 godzin.
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Dany ciągnik z maszyną do przesiewu piasku musi być obsługiwany przez
1 osobę – kierowcę, zatrudnioną przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający zastrzega możliwość wynajęcia w/w ciągnika od Wykonawcy bez obsługi
( brak kierowcy).
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy ciągnika, bez obsługi: 3 000 godzin.
Koparko-ładowarka w ilości 1 szt., w pełni sprawna technicznie, bezwypadkowa,
wyposażona w urządzenie monitorujące oparte na systemie pozycjonowania satelitarnego,
umożliwiające trwałe zapisywanie danych o rzeczywistym przebiegu trasy, położeniu
pojazdów, czasu i miejsca rozpoczęcia i zakończenia usługi. Dane pochodzące z systemu
monitorującego muszą być przechowywane przez Wykonawcę w taki sposób, aby
nadawały się do odczytu przez cały okres trwania przedmiotu zamówienia
(archiwizacja).Wykonawca zapewni Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy
dostęp do systemu monitorowania poprzez zainstalowanie u Zamawiającego
oprogramowania z dostępem do niego, tak aby Zamawiający miał możliwość bieżącego
śledzenia położenia pojazdów oraz weryfikacji wszystkich zapisywanych i
przechowywanych danych.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy jednej koparko-ładowarki wynosi: 6 000
godzin.
Dana koparko-ładowarka musi być obsługiwana przez
1 osobę – operatora,
zatrudnionego przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający zastrzega możliwość wynajęcia koparko-ładowarki od Wykonawcy bez
obsługi ( brak operatora).
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy koparko-ładowarki, bez obsługi: 3 000
godzin
Ładowarka w ilości 1 szt., w pełni sprawna technicznie, bezwypadkowa, wyposażona w
urządzenie monitorujące oparte na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiające
trwałe zapisywanie danych o rzeczywistym przebiegu trasy, położeniu pojazdów, czasu i
miejsca rozpoczęcia i zakończenia usługi. Dane pochodzące z systemu monitorującego
muszą być przechowywane przez Wykonawcę w taki sposób, aby nadawały się do odczytu
przez cały okres trwania przedmiotu zamówienia (archiwizacja).Wykonawca zapewni
Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy dostęp do systemu monitorowania
poprzez zainstalowanie u Zamawiającego oprogramowania z dostępem do niego, tak aby
Zamawiający miał możliwość bieżącego śledzenia położenia pojazdów oraz weryfikacji
wszystkich zapisywanych i przechowywanych danych.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy jednej ładowarki wynosi: 6 000 godzin.
Dana ładowarka musi być obsługiwana przez 1 osobę – operatora, zatrudnionego przez
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający zastrzega możliwość wynajęcia ładowarki od Wykonawcy bez obsługi ( brak
operatora).
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy ładowarki, bez obsługi: 3 000 godzin
Samochód ciężarowy o masie całkowitej do 3,5 t, w ilości 3 szt. , bez obsługi,
przystosowany do przewozu materiałów, narzędzi, sprzętu. Pojazdem tym jednocześnie
odbywać się będzie przewóz pracowników do miejsc prowadzenia prac (4 pracowników +
kierowca), w pełni sprawny technicznie, bezwypadkowy, wyposażony w urządzenie
monitorujące oparte na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiające trwałe
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zapisywanie danych o rzeczywistym przebiegu trasy, położeniu pojazdów, czasu i miejsca
rozpoczęcia i zakończenia usługi. Dane pochodzące z systemu monitorującego muszą być
przechowywane przez Wykonawcę w taki sposób, aby nadawały się do odczytu przez cały
okres trwania przedmiotu zamówienia (archiwizacja).Wykonawca zapewni
Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy dostęp do systemu monitorowania
poprzez zainstalowanie u Zamawiającego oprogramowania z dostępem do niego, tak aby
Zamawiający miał możliwość bieżącego śledzenia położenia pojazdów oraz weryfikacji
wszystkich zapisywanych i przechowywanych danych.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy wynosi : 6 000 godzin.
Dane samochody będą udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę bez obsługi –
kierowcy.
Samochód ciężarowy o masie całkowitej powyżej 3,5 t,
z osprzętem
w postaci przyczepy i pługu, w pełni sprawny technicznie, bezwypadkowy, wyposażony
w urządzenie monitorujące oparte na systemie pozycjonowania satelitarnego,
umożliwiające trwałe zapisywanie danych o rzeczywistym przebiegu trasy, położeniu
pojazdów, czasu i miejsca rozpoczęcia i zakończenia usługi. Dane pochodzące z systemu
monitorującego muszą być przechowywane przez Wykonawcę w taki sposób, aby
nadawały się do odczytu przez cały okres trwania przedmiotu zamówienia
(archiwizacja).Wykonawca zapewni Zamawiającemu przez cały okres trwania umowy
dostęp do systemu monitorowania poprzez zainstalowanie u Zamawiającego
oprogramowania z dostępem do niego, tak aby Zamawiający miał możliwość bieżącego
śledzenia położenia pojazdów oraz weryfikacji wszystkich zapisywanych i
przechowywanych danych.
Zakładana szacunkowa ilość godzin pracy wynosi : 800 godzin.
Samochód musi być obsługiwana przez 1 osobę – kierowcę, zatrudnionego przez
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.
2. Usługi – praca pojazdów/sprzętów będą organizowane i nadzorowane przez
Kierownika lub innego upoważnionego pracownika „ABRUKO PLUS”.
3. Pojazdy/sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania usług,
który będzie się znajdował na placu Zamawiającego, ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy.
4. Wykonawca zobowiązuje się do używania jedynie takich pojazdów/sprzętów, które
nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych usług
wskazanych do realizacji przez Zamawiającego.
5. Pojazdy/sprzęt używany do wskazanych przez Zamawiającego usług musi być
zgodny z ofertą Wykonawcy.
6. Wykonawca wyposaży kierowcę/operatora lub inną osobą obsługującą dany
pojazd/sprzęt
w telefon komórkowy dla zapewnienia stałej łączności i
umożliwiający bezpośredni kontakt Zamawiającego z przedstawicielem
Wykonawcy pracującym w terenie.
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7. W razie awarii zapewnienie pojazdu/sprzętu zastępczego posiadającego parametry
techniczne co najmniej jak dla pojazdu/sprzętu podstawowego w czasie max. 1
godz. od wystąpienia awarii.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan techniczny i ubezpieczenie
pojazdów/sprzętów, aktualne uprawnienia i badania kierowców oraz ewentualne
szkody na rzecz osób trzecich, powstałe w wyniku świadczonej usługi.
9. Czas pracy pojazdów/sprzętów będzie liczony się na podstawie danych
pochodzących z systemu monitorowania- GPS.
10. Rozliczeniem wykonanych prac będzie cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawcę za godzinę pracy pojazdu/sprzętu, która będzie uwzględniać wszystkie
czynności składające się na jej wykonanie, określone dla ww. usług w tym min.:
- koszt zaopatrzenia sprzętu w paliwo i inne materiały pędne i eksploatacyjne,
- koszt napraw i utrzymania w gotowości technicznej pojazdów i sprzętu,
- koszt aktualnych badań i przeszkolenia kierowcy,
- koszt wynagrodzenia kierowcy i osób fizycznych obsługujących dany pojazd z
założeniem , że praca może odbywać się w nagłych przypadkach w ciągu całej doby
w niedziele, święta i dni wolne od pracy,
- koszt wyposażenia w odpowiednią odzież,
- koszt dojazdu i zjazdu sprzętu z miejsca garażowania do miejsca przeznaczenia,
- koszt utrzymania i eksploatacji telefonu komórkowego,
- koszt utrzymania i eksploatacji urządzeń monitorujących (GPS).
11. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz ubezpieczenie środka
transportu oferowanego do wykonania przedmiotu zamówienia. Niniejsze
ubezpieczenie dotyczy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (OC), odpowiedzialności cywilnej
posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody powstałe w związku z ruchem tego
pojazdu (OC pojazdu) i ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW).
12. Warunkiem dokonania zapłat za wykonanie usług objętych zamówieniem będzie
przedłożenie faktury za wykonane usługi wraz z zestawieniem ilości
przepracowanych godzin potwierdzonych przez osoby uprawnione przez
Zamawiającego na dokumentach pracy danego pojazdu/sprzętu – wydruk z
systemu monitorującego GPS.
13. Zapłata za świadczone usługi nastąpi na podstawie comiesięcznych faktur,
przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty
doręczenia faktury.
14. Zamawiający ma prawo zmniejszyć lub zwiększyć ilość pracy godz. danego
pojazdu/sprzętu objętych formularzem cenowym w zależności od faktycznych
potrzeb. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany ilości godz. świadczonych
usług (względem prognozowanego zapotrzebowania na te usługi) nie unieważniają
w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian będą stanowić podstawę do
zmiany wynagrodzenia. Ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w
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formularzu cenowym zostaną zastosowane do wyliczenia nowej wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 4.
1. Wykonawca oświadcza, że realizację wszystkich usług wykona siłami własnego
przedsiębiorstwa/Wykonawca oświadcza, że następujące, wskazane w ofercie
usługi wykonane zostaną przez podwykonawców:
........................................................................................................................
Pozostałe usługi Wykonawca wykona siłami własnego przedsiębiorstwa.
2. Nie później niż 7 dni przed planowanym dopuszczeniem do wykonania usług
któregokolwiek podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt
umowy z podwykonawcą na realizację powierzanego mu do wykonania zakresu
usług.
3. Zatrudnienie podwykonawcy przed przedłożeniem Zamawiającemu projektu
umowy z podwykonawcą może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy przez
Zamawiającego z winy Wykonawcy.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za własne zachowanie, za działania i
zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy, jak również
podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy.
§ 5.
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za wykonanie wynajmu pojazdów i
sprzętów wraz z obsługą wynagrodzenie wynikające z iloczynu ilości wykonanych
i potwierdzonych w dokumencie najmu godzin pracy (wydruk z GPS) oraz cen
jednostkowych ujętych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do
niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę netto:
............................................ zł. (słownie złotych : ................................... zł.) plus
podatek ..........% VAT: ………….. zł. (słownie złotych:………………………. zł.)
co łącznie stanowi kwotę brutto: ……… zł. (słownie złotych:
……………………… zł.)
3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na
podstawie faktur częściowych wystawianych 1 raz w m-cu przez Wykonawcę.
4. Faktura będzie realizowana pod warunkiem złożenia jej wraz z kompletem
potwierdzonych dokumentów najmu i zaakceptowanym zestawieniem zbiorczym
pracy pojazdu.
5. Dokument najmu (wydruk z GPS) potwierdza upoważniony pracownik
Zamawiającego.
6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w terminie
do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty należności
wynikającej z faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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7. Zapłata należności z tytułu wystawionych faktur będzie dokonywana przez
Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na
fakturze.
8. Zamawiający ma prawo zmniejszyć lub zwiększyć ilość usług objętych
formularzem cenowym w zależności od faktycznych potrzeb.
9. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany zakresu świadczonych usług
(względem prognozowanego zapotrzebowania na te usługi) nie unieważniają w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian będą stanowić podstawę do
zmiany wynagrodzenia. Ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w
formularzu cenowym zostaną zastosowane do wyliczenia nowej wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 6.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za każdą godzinę opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia usług związanych z
wynajem
pojazdów/sprzętów
wraz
z
obsługą
w
wysokości:
…………………………..
Przez „opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia usług” rozumie się rozpoczęcie
świadczenia usług później niż w ciągu 1 godz. od zgłoszenia, liczony od godzinny
wysłania e- maila lub od wykonanego połączenia telefonicznego.
b) za opóźnienie powyżej 1 godzin w podstawieniu pojazdu zastępczego – 50,00 zł
za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z
przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia netto
określonej w § 5 ust. 2, ustalonej w dniu zawarcia umowy. Naliczenie Wykonawcy
przedmiotowej kary umownej nie wyklucza możliwości naliczenia Wykonawcy
innych kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie. j)
za każdy przypadek niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na
podstawie umowy o pracę Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia tego obowiązku.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z
przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia
netto określonej w § 5 ust.2, ustalonej w dniu zawarcia umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego
Wykonawcy wynagrodzenia.
6. Potrącenia kar umownych mogą być dokonywane po pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy z faktury bieżącej za okres, w którym nastąpiło niedopełnienie
warunków umowy.
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7. W przypadku braku możliwości dokonania potracenia w sposób, o którym mowa w
ust. 6, kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z umowy
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez
Wykonawcę wezwania do zapłaty.
§ 7.
1. Strony zgodnie postanawiają, iż istotne zmiany postanowień niniejszej Umowy w
stosunku do treści oferty stanowiącej Załącznik nr 2 są niedopuszczalne, z
zastrzeżeniem zawartym w ust. 3.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej
pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144
ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zmiana postanowień niniejszej Umowy w zakresie odnoszącym się do ceny,
terminu i sposobu realizacji, jest dopuszczalna w przypadku:
a. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa,
b. zmiany obwiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy
zmiana ta powoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po
stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę
między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i
usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości,
c. ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. 2017r.
poz. 847 ze zm.) wpływającej na wysokość miesięcznego wynagrodzenia
Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów
dokonujących zmiany wysokości minimalnego wynagrodzeniu za pracę,
d. ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998
r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1778 ze zm.) oraz
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1510 ze zm.) wpływającej na
wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po
dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmian ww. zasad lub wysokości
stawek składek.
4. W przypadkach określonych w ust. 3 lit. d. oraz lit e., Wykonawca, w terminie nie
dłuższym niż 14 dni od dnia wejścia w życie nowych przepisów, może zwrócić się
do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
Zasadność wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy z ww. przyczyn będzie
rozpatrywane w poniżej opisanym trybie:
a. Wykonawca wraz z wnioskiem, będzie zobowiązany pisemnie przedstawić
Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost/obniżenie kosztów,
wynikający ze zmiany ww. przepisów. Z uprawnienia tego może skorzystać
również Zamawiający. Jeżeli po upływie 14 – dniowego terminu, Wykonawca nie
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zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, Zamawiający uzna, iż
zmiany przepisów nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę.
b. Zamawiający dokona analizy przedłożonej kalkulacji w terminie nie dłuższym niż
14 dni od dnia jej otrzymania. W wyniku przeprowadzenia analizy Zamawiający
jest uprawniony do:
a. Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja potwierdza wzrost kosztów
ponoszonych przez Wykonawcę, dokona zmiany umowy w tym zakresie.
b. Jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów
wykonania zamówienia, w wysokości zaproponowanej przez
Wykonawcę, nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmiany, o czym
poinformuje Wykonawcę, przedstawiając stosowne uzasadnienie.
W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania odmowy od
Zamawiającego, Wykonawca może ponownie przedstawić kalkulację
uzasadniającą wzrost kosztów, z uwzględnieniem uwag Zamawiającego.
Zamawiający ponownie dokona jej analizy, w terminie nie dłuższym niż
14 dni od dnia jej otrzymania, a następnie postąpi odpowiednio w sposób
opisany powyżej.
c. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi od daty wprowadzenia
zmiany w umowie (wchodzi w życie z dniem zawarcia aneksu) i dotyczy
wyłącznie niezrealizowanej części umowy.
5. Zmiana postanowień Umowy z przyczyn opisanych w ust. 3 lit. d. i lit. e. może
wpłynąć na zmianę wysokości wynagrodzenia, przy czym zwiększenie kwoty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić wyłącznie na kwotę nie
większą niż wartość wzrostu wysokości kosztów świadczenia usługi
udokumentowanych przez Wykonawcę.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia poprzez zmianę wysokości cen
jednostkowych, raz w roku począwszy od 2020r., nie więcej niż o wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług na dany rok, ogłaszany przez Prezesa GUS.
7. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Wszelkie spory jakie mogą z tej umowy wyniknąć będą rozstrzygane przez sąd
rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
9. W sprawach nie unormowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
Zamówień Publicznych.
10. Załącznikami do niniejszej umowy są:
Wykaz pojazdów i sprzętu – załącznik nr 1, Formularz ofertowy – załącznik nr 2,
Formularz cenowy – załącznik nr 3, SIWZ – załącznik nr 4.

11. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
12. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Zamawiający

Wykonawca
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