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Bartosz Bluma 

Radny Rady Miejskiej w Chojnicach 

 

 

Dotyczy: Zapytanie BR.0003.2.2021 

 

W odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 8 lutego 2021r. udostępniam scan : 

− umowy na zimowe utrzymanie chodników w Chojnicach w okresach zimowych  

2020-2021 i 2021-2022 

− umowe na zimowe utrzymanie dróg w Chojnicach w okresach zimowych 2020-2021  

i 2021-2022 

W zakresie udostępniania informacji w przedmiocie jakie czynności kontrolne zostały 

wykonane przez Gminę Miejską Chojnice mające na celu weryfikację jakości i terminowości 

wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem chodników i dróg w Chojnicach 

przedstawiam następujące stanowisko: 

W ramach zawartych umów na zimowe utrzymanie dróg publicznych w zakresie, odśnieżania 

oraz zwalczania i likwidacji śliskości w obszarze dróg będących w zarządzie Burmistrza Miasta 

Chojnice w oparciu o załączone do umów wykazy obszarów, jak  i powierzchni, 

przedstawiciele Zamawiającego zlecają każdorazowo, w zależności od prognoz i warunków 

atmosferycznych zakres prac do wykonania przez poszczególnych Wykonawców.  

Po zgłoszeniu przez Wykonawcę, realizacji zleconego zakresu prac Zamawiający 

przeprowadza wyrywkową kontrolę, a ewentualne uwagi na bieżąco przekazywane  

są Wykonawcy, z poleceniem powtórnego wykonania obowiązku. Przy dokonywaniu kontroli 

Zamawiający bierze również pod uwagę zgłoszenia napływające od służb i użytkowników 

dróg, ponadto przy kontroli posiłkujemy się systemem GPS, w który wyposażone są pojazdy 

Wykonawcy realizującego zadania dotyczące utrzymania jezdni. Zamawiający przekazuje 

zlecenia wykonania zadania, jak i uwagi do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej 

lub w bezpośredniej rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Wykonawcy, natomiast nie są 

sporządzane protokoły z kontroli. Zamawiający w celu racjonalnego dysponowania środkami 

publicznymi, uwzględniając strukturę komunikacyjną Gminy Miejskiej Chojnice, zleca 

Wykonawcom realizację powierzonych zadań, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa 

uczestnikom ruchu drogowego, co nie zawsze jest zbieżne z ich oczekiwaniami.  
 

 

BURMISTRZ 

  dr inż. Arseniusz Finster 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a 

 

Do wiadomości 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnicach 



Umowa KM.272.45.2020

zawarta w dniu 16 listopada 2020 roku w Chojnicach
pomiędzy: Gminą Miejską Chojnice

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
NIP 555-19-29-639,

reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Chojnice - dr Arseniusza Finstera,
przy kontrasygnacie: Skarbnika Miasta-mgr Wioletty Szreder
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a
Zakładem Oczyszczania Miasta „ZOM” Klawkowo Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Klawkowie,
ul. Kościerska 4A, 89-620 Chojnice wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS: 0000672216, NIP 5552112828, REGON 366033250, reprezentowaną
przez Zakład Oczyszczania Miasta „ZOM” Klawkowo Sp. z o.o. z siedzibą w Klawkowie,
ul. Kościerska 4A, 89-620 Chojnice wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 0000649407, NIP 55521112685 REGON 365993811
reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu-Andrzeja Pestka
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy, którym
jest:

1) świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych - miejskich,
których zestawienie stanowi załącznik nr 2, polegających na odśnieżaniu nawierzchni
pługami i zwalczaniu śliskości zimowej poprzez rozsypanie materiałów uszorstniających
i topników solarkami wraz z dostawą tych materiałów i ich załadunkiem na środki
transportowe,

2) rozwiezienie skrzyń na piasek (własność Wykonawcy), uzupełnianie skrzyń piaskiem oraz
zwiezienie skrzyń po okresie zimowym - na zlecenie Zamawiającego. Rozwiezienie
i zwiezienie skrzyń musi nastąpić w ciągu 2 dni od polecenia Zamawiającego (wykaz miejsc
do ustawienia skrzyń stanowi załącznik nr 3)

3) załadunek i wywóz śniegu w sytuacjach wyjątkowych - wyłącznie na zlecenie
Zamawiającego.

4) Dyżur nośników z solarką i pługiem w liczbie godzin -200 .

§ 2
Warunki techniczno-organizacyjne

1. Odśnieżanie i posypywanie nawierzchni w pierwszej kolejności należy rozpocząć od miejsc
szczególnie niebezpiecznych wyszczególnionych w załączniku nr 1 do umowy.

2. Warunki techniczno-organizacyjne:
1) likwidacja śliskości zimowej na drogach wyszczególnionych w zestawieniu dróg

objętych zimowym utrzymaniem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy (w trakcie
realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zakresu określonego
w załączniku nr 2 do umowy bez konieczności sporządzania aneksu do umowy)
poprzez:
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a) na ulicach będących przedmiotem umowy śliskość zimowa będzie likwidowana w
zależności od warunków atmosferycznych mieszanką piasku i soli

b) zakładana szerokość posypywania 80 % szerokości jezdni
c) zużycie soli 10-20 g/m2

d) przy temperaturze poniżej
g /m2 (15% sól, 85% piasek)

2) odśnieżanie dróg:
a) na terenie miasta Chojnice odśnieżanie odbywać się będzie za pomocą pługów na

drogach wyszczególnionych w zestawieniu dróg objętych zimowym utrzymaniem
stanowiącym załącznik nr 2 do umowy,

b) przy odśnieżaniu należy zwrócić uwagę, aby śnieg usuwany z jezdni nie był
przemieszczany na inne krzyżujące się drogi, ani nie był formowany wzdłuż osi
drogi,

c) w wale formowanym przy krawężniku należy wykonać przerwy w miejscach
przejść dla pieszych, przejazdach dla rowerzystów,

d) zakładana prędkość przy odśnieżaniu nie powinna przekraczać 10-30 km/ h.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia każdorazowo odśnieżania i usuwania śliskości

jezdni maksymalnie w ciągu 60 minut od wystąpienia opadów lub otrzymania zlecenia
(telefonicznie, faksem, e-mailem, pisemnie itp.) od Zamawiającego lub Straży Miejskiej
w Chojnicach, bez względu na dzień tygodnia, w którym otrzymał zlecenie. W przypadku
ciągłego opadu odśnieżanie i posypywanie musi być ponawiane z częstotliwością
utrudniającą tworzenie się śliskości poślizgowej. Całkowite usunięcie pokrywy śnieżnej
oraz błota pośniegowego z 80% szerokości jezdni musi mieć miejsce w ciągu 4 godzin od
chwili ustania opadu.

3. Zamawiający wymaga, by pojazdy świadczące usługi były wyposażone w urządzenia GPS
umożliwiające bieżącą lokalizację i monitoring pojazdów. System ma umożliwiać kontrolę
w czasie rzeczywistym oraz przeglądanie historii tras na mapie za pomocą przeglądarki
internetowej. Program wizualizacyjny zawiera cyfrową mapę Polski (w tym szczegółową
mapę Gminy Miejskiej Chojnice) uruchamiany przez Zamawiającego przy wykorzystaniu
sieci INTERNET (wizualizacja on- linę) i umożliwiający w szczególności:
- sterowanie wyświetlaniem mapy używanej do monitorowania pojazdów,
- wybieranie pojazdów, które mają być pokazane na mapie,
- transmisja pozycji, kierunku jazdy wraz z opisem pojazdu,
- odtwarzanie danych historycznych (min. 30 dni),
- wysyłanie żądań odświeżania informacji na temat położenia i stanu pojazdu,
- generowanie i sortowanie dowolnych raportów według dowolnie zdefiniowanych

kryteriów,
- podział raportów na „kursy i „postoje”,
- „śledzenie” wskazanego przez użytkownika pojazdu,
- podstawowe dane rejestrowane za pośrednictwem systemu,
- lokalizacja pojazdu w czasie rzeczywistym i historycznym,
- początek i koniec trasy,
- punkty przebytej pracy,
- długość całkowitej trasy,
- chwilowe zużycie materiału.

4. Zamawiający szacuje wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia na długości łącznej
ok. 98 km.
Podanie faktycznej ilości kilometrów odśnieżanych dróg w okresie umowy nie jest możliwe
do określenia, gdyż związane jest to z warunkami meteorologicznymi, niezależnymi od
Zamawiającego.
W związku z powyższym łączna długość jezdni do odśnieżania może ulec zmianie.

- 6° C - mieszanka piasku i soli w ilości 150- 200
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5. Przedmiot umowy świadczony będzie w okresach zimowych 2020-2021, 2021-2022
6. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót,

zapewnienie bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno- techniczne.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody osób trzecich powstałe w wyniku nie

wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
8. Wykonawcę obowiązuje pełna dyspozycyjność w ciągu całej doby.
9. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia

oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
i podpisania umowy.

§3
Odbiory

Strony ustalają, że odbiory wykonanej usługi będą odbywały się wg następujących zasad:
1) przy odśnieżaniu:
a) Zamawiający przeprowadza wyrywkową kontrolę. Kontrola odbywa się po zgłoszeniu

zakończenia prac, jeżeli warunki pogodowe są ustabilizowane,
b) w przypadku, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest

w stanie wykonać prac, powinien zawiadomić-pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną o
tym fakcie Zamawiającego,

c) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieuzasadnionych odstępstw zimowego
utrzymania, Wykonawca ponosi kary zgodnie z umową,

2) przy zwalczaniu śliskości:
a) Zamawiający przeprowadza wyrywkową kontrolę ilości rozsypanych środków, szerokości i

długości sypania,
b) odbiór wyrywkowy odbywa się po zgłoszeniu zakończenia prac, jeżeli warunki pogodowe
są ustabilizowane,

c) w przypadku, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest
w stanie wykonać prac zgodnie ze standardem zimowego utrzymania, powinien zawiadomić
-pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną o tym fakcie Zamawiającego,

d) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieuzasadnionych odstępstw od standardów
zimowego utrzymania, Wykonawca ponosi kary zgodnie z umową.

§ 4
Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:
1) Zapewnienie bieżącej łączności telefonicznej
2) Uzgadnianie zakresów wykonania usług

2. Obowiązki Wykonawcy:
1) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni całodobowy punkt dyspozytorski

i wyraża gotowość do pracy 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu
2) Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia dyżuru (utrzymywanie w gotowości sprzętu

i obsługi)
3) Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać na bieżąco Zamawiającego o zakresie

wykonanych prac w danym dniu - najpóźniej do godz. 8.00 dnia następnego w formie
raportów;

4) Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy
określonych w § 1.

5) Współpraca ze przedstawicielami Zamawiającego.
6) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
7) Zapewnienie kadry i nadzoru z niezbędnymi uprawnieniami.
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8) Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § ust. 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.-Kodeks pracy (t.j. - Dz. U. z 2019, poz. 1040 ze zm.)
1) Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia do wykonania, dla których

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) usługa zimowego utrzymania dróg gminnych - miejskich z wykorzystaniem pługów,
b) usługa związana z rozwożenie i zwiezieniem skrzyń oraz uzupełnianie skrzyń
piaskiem,

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 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,

c) 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 punkcie
1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) 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
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) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” (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;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez

3.

2)
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pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej
„RODO”. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

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 § 10 ust. 2 pkt 6 umowy. Niezłożenie przez
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 punkcie 1 czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy.

4)

5)

§ 5
Terminy realizacji prac

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia podpisania
umowy do dnia 30.04.2022r.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w razie wyczerpania szacunkowej
kwoty umownej.

§ 6
Nadzór

1. Zamawiający powołuje osobę do kontaktów z Wykonawcą :
Pan Jarosław Rekowski
Pan Tadeusz Rudnik
Pani Milena Szewczyk

teł. 664 012 530
teł. 601 832 991
tel. 052 397 18 00 wew. 38

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie:
Pan Andrzej Pestka tel. 603 126 061
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§ 7
Wynagrodzenie

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług objętych niniejszą umową wg stawek brutto
(uwzględniających wszystkie elementy tj. cenę pracy sprzętu, place pracowników, koszty
paliwa, koszt materiału, koszt załadunku i transportu materiałów, koszt dyżurów, itp.)
wynikających z przetargu nieograniczonego :

Cena Podat
jednnost ek Vat
k.netto \%\

Cena
jednostk.
brutto

Zakres usługLp J.m.

Mechaniczne odśnieżanie jezdni za pomocą
pługów1 . zł/km 100,00 8 108,00

Mechaniczne posypywanie dróg mieszanką
piaskowo-solną o stężeniu 15% lub
mechaniczne posypanie dróg solą wraz z
kosztem materiałów

2. zł/km 230,00 8 248,40

Mechaniczne odśnieżanie jezdni za pomocą
pługów wraz z mechanicznym posypywaniem
mieszanką piaskowo solną o stężeniu 15% lub
mechanicznym posypaniem dróg solą wraz z
kosztem materiałów

3. zł/km 330,00 8 356,40

zł/hDyżur nośników z solarką i pługiem (200 h) 60,00 8 64,804.

Uzupełnienie skrzyń z piaskiem o pojemności
min. 0,5m3 zł/szt. 110,00 8 118,805.

Zwiezienie skrzyń z piaskiem o pojemności
min. 0,5m3 118,80zł/szt. 8110,006.

Rozwiezienie skrzyń z piaskiem o pojemności
min. 0,5m3 118,80zł/szt. 110,00 87.

zł/m3 37,8035,00 8Załadunek i wywóz śniegu8.

2. Stawki jednostkowe wyszczególnione w ust. 1 nie podlegają zmianom i obowiązują do
30.04.2022r.

3. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 900 000,00 zł
4. Czas podjęcia czynności odśnieżania i usuwania śliskości 60 minut od momentu otrzymania

zlecenia.
§ 8

Warunki płatności

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 rozliczane będzie na podstawie miesięcznej
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o przedłożone oraz zatwierdzone przez
Zamawiającego raporty, o których mowa w §4 ust. 2 pkt 3.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 stanowić będzie wynik sumy iloczynu ilości jednostki
usług odebranych przez Zamawiającego i cen jednostkowych zgodnie z § 7 ust.l umowy.
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3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy 555 211 26 85

4. Rozliczenie i zapłata za wykonanie przedmiotu umowy w kwotach określonych zgodnie
z § 7 umowy, nastąpi na podstawie faktur wystawionych na:
Nabywca:
Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice
NIP 5551929639
Odbiorca:
Urząd Miejski w Chojnicach

5. Zmawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie 30 dni licząc od dnia
potwierdzenia jej odbioru przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia
rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku, gdy faktura nie spełnia wymagań pod względem merytorycznym lub
rachunkowym, Wykonawca zostanie wezwany pisemnie do sporządzenia korekty faktury, bez
obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Płatność nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem
z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

8. Zamawiający przy dokonywaniu płatności należności wynikającej z faktury wystawionej przez
Wykonawcę stosować będzie mechanizm podzielonej płatności (split payment),
w przypadku gdy zastosowanie tego mechanizmu będzie wynikało obowiązujących przepisów
prawa.

9. Wykonawca zobowiązany jest podać w fakturze rachunek bankowy należący do niego, który
jest objęty mechanizmem podzielonej płatności (split payment) - został dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT, w przypadku gdy zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności
będzie wynikało obowiązujących przepisów prawa.

10. Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem płatności wynagrodzenia w przypadku, gdy rachunek
bankowy, o którym mowa w ust. 7 i 9 nie będzie widniał w wykazie podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, do czasu pojawienia się tego rachunku w wykazie. W niniejszym przypadku
Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu w płatności wynagrodzenia.

§ 9
Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte niniejszą umową z należytą starannością,
zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz przy zachowaniu obowiązujących
przepisów prawa.

2. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest
i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich
w przypadku, gdy będą one wynikać z wad w wykonaniu przedmiotu umowy lub z powodu
niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu
przedmiotu umowy.

3. Przystępując do realizacji umowy i w trakcie jej trwania wybrany Wykonawca musi posiadać
polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku
z realizacją przedmiotu zamówienia w wysokości gwarantującej pokrycie rzeczywistej szkody.
Wykonawca w dniu podpisania umowy przedkłada Zamawiającemu kopię polisy. W przypadku
zakończenia okresu ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest
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zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii polisy w terminie w 7 dni od jej
podpisania.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody wyrządzone osobom
trzecim - użytkownikom dróg i placów, jeśli powstały one na skutek niewykonania lub
nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie.

5. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za
ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonywania usług

§ 10
Kary umowne

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% szacunkowej wartości zamówienia,
o której mowa w § 7 ust. 3 umowy,

2) za opóźnienie w wykonaniu zadań objętych umową w wysokości 0,05% szacunkowej
wartości zamówienia o której mowa w § 7 ust. 3 umowy, 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 IMGW,

3) za każdorazowo stwierdzone w zestawieniu ilościowo - jakościowym nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy, oraz za niedostarczenie raportu, o którym mowa w § 4 ust.2
pkt 3 w wysokości 0,03% szacunkowej wartości zamówienia, o której mowa w § 7 ust. 3
umowy za każdy przypadek,

4) za stwierdzenie przez Zamawiającego nieuzasadnionych odstępstw zimowego utrzymania w
wysokości 0,05% szacunkowej wartości zamówienia, o której mowa w § 7 ust. 3 umowy za
każdy przypadek,

5) za opóźnienie w przedłożeniu kopii polisy, o której mowa w § 9 ust. 3 w wysokości 0,03%
szacunkowej wartości zamówienia, o której mowa w § 7 ust. 3 umowy za każdy dzień
opóźnienia,

6) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób wykonujących prace na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez
Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących prace na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji
umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, za każdą niezatrudnioną
osobę.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę,
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% szacunkowej
wartości zamówienia, o której mowa w § 7 ust. 3 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji
opisanej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu naliczoną karę umowy w terminie 7 dni licząc od dnia
otrzymania przez Wykonawcę informacji o wysokości kary.

5. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu
wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

7. W celu potwierdzenia nienależytego wykonania usługi lub opóźnienia w jej wykonaniu
Zamawiający dokona weryfikacji w terenie. Nieobecność Wykonawcy pomimo telefonicznego
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powiadomienia, nie może stanowić podstawy do kwestionowania stwierdzonego pisemnie
(protokół) stanu faktycznego.

§ 11
Zmiana umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych

warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają
ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i
charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami,

których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w

umowie lub umowie ramowej;
4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1),
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców;

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. le pzp;
6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku
zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy
w następujących przypadkach:
1) W zakresie zmiany terminu wykonania:

a) z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego (o ilość
dni trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy);

b) w przypadku wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych (o ilość dni
wystąpienia wskazanego zdarzenia oraz czasu koniecznego do usunięcia skutków tego
zdarzenia),

c) w przypadku wyczerpania kwoty zamówienia.
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d) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożliwością
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający uzna je za
stosowne - na pisemny wniosek Wykonawcy (o ilość dni trwania przeszkody
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy),

e) wydłużenia procedury przetargowej (spowodowanej m. in. przedłużeniem przez
Zamawiającego terminu związania ofertą, wpłynięcia odwołania) (o czas wydłużenia
procedury).

2) W przypadku zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

3) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo
Zamówień Publicznych:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.

4. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy/Zamawiającego oraz zmiana podwykonawców nie
skutkują koniecznością zmiany umowy.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
Odstąpienie od umowy

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach- zgodnie z art. 145 Prawa zamówień publicznych,

2) w przypadku wyczerpania szacunkowej wartości zamówienia, którym mowa w § 7 ust. 3,
3) Wykonawca nie rozpoczął w terminie do 48 godzin wykonywania usług lub nie kontynuuje

ich pomimo wezwania Zamawiającego,
4) dwukrotnie naliczono kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu

umowy,
5) Wykonawca przerwał realizację wykonywania usługi i przerwa trwa dłużej niż 1dzień,
6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,
7) Wykonawca nie przedłoży w terminie do 14 dni kontynuacji polisy ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
8) gdy Wykonawca zaprzestał zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w

zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy,
9) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez

Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli, wszczęcia egzekucji wobec Wykonawcy,
przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy, utraty płynności finansowej
Wykonawcy, zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności Wykonawcy,

1.

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania

w terminie dwóch miesięcy licząc od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w
niniejszej umowie;

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
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4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają obowiązki
szczegółowe: w terminie 2 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych usług wg stanu na dzień
odstąpienia, potwierdzony przez osobę określoną w § 6.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy:
a) dokona odbioru;
b) zapłaci wynagrodzenie za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnieniu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności, przenosić ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych,
przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osobę trzecią. Powyższy zakaz
dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki -
art. 509 §1 i 2 k.c.

3. Wykonawca zobowiązany jest umieścić na każdej fakturze dotyczącej realizacji niniejszej
umowy informację o zakazie cesji wierzytelności bez uprzedniej zgody Zamawiającego,
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

4. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, Strony poddają
rozstrzygnięciu sądów właściwych wg siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują strony przepisy prawa zamówień
publicznych oraz kodeksu cywilnego.

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla Zamawiającego i 1
egz. dla Wykonawcy w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego.
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Załącznik nr 1 do umowy KM.272.45.2020

Wykaz miejsc szczególnie niebezpiecznych

1. PI. Niepodległości
2 . ul. Gdańska (na odcinku od PI. Niepodległości do skrzyżowania

z ul. Drzymały)

3. skrzyżowanie ulicy Karnowskiego z ul. Bytowską - podjazd
4. Ul. Winogronowa

5. Podjazd w ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego z kierunku ul. Człuchowskiej
6. Armii Krajowej i Mastalerza- od str. Kardynała Wyszyńskiego

7. Łukowicza, Broniewskiego, Sędzickiego
8. Ulica Swarożyca

9. Skrzyżowanie Placu Świętego Jerzego z ul. Angowicką
10. Ulica Podlesie

11. Ulica Reja i Staffa - polbruk
12 . Ulica Krasińskiego - polbruk
13. Ulica Wolszlegera - polbruk
14. Ulica Makowskiego - płyty betonowe
15. Ulica Rydzkowskiego- polbruk
16. Ulica Wycecha

17. Podjazd ul. Ducha Św.

18. Podjazd ul. Leśna - z płyt betonowych
19. Ulica Gałczyńskiego -podjazd od ul. Człuchowskiej

20. Stroma
21. Porzeczkowa
22 . Podjazd w ul. Okrężnej do PI. Niepodległości
23. Ul. Przybosia
24. Ul. 3 Maja do ul. Wyszyńskiego

25. Ulica Niemcewicza zjazd do ul. Reymonta



o i



Załącznik nr 3 do umowy KM.272.45.2020

WYKAZ MIEJSC DO USTAWIENIA SKRZYŃ Z PIASKIEM

Ilość
[szt.]L.p. Miejsce ustawienia

Przy parkingu NETTO- na wysepce pomiędzy
parkingami1 1

2 Plac Piastowski -na parkingach 2
3 Parking przy „Orliku” przy Jedności Robotniczej 1

4 Parking przy „Orliku” przy ul. Lichnowskiej 1

5 Parking przy targowisku na ul. Młodzieżowej 1

Parking przy Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich6. 1

7. Parking przy kościele ul. Wiśniowa 1

8. Nowe Miasto przy kościele 1

9. Parking ul. Parkowa 1 1
10. Teren wokół szkoły ul. Wyspiańskiego 1
11. Parking przy „Orliku” przy ul. Rzepakowej 1

12 . Parking w Parku Tysiąclecia przy ul. Brzozowej 1

13. Parking ul. Sambora 1
14. Teren przy kościele ul. Obrońców Westerplatte 1

15RAZEM
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Załącznik nr 2 do umowy KM.272.45.2020
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Umowa KM.272.46.2020

zawarta w dniu 16 listopada 2020 roku w Chojnicach
pomiędzy: Gminą Miejską Chojnice

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
NIP 555-19-29-639,

reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta Chojnice - dr Arseniusza Finstera,
przy kontrasygnacie: Skarbnika Miasta-mgr Wioletty Szreder
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a
Panem Marcinem Kwiatkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą USŁUGI
OGÓLNOBUDOWLANE „MARBRUK ” Marcin Kwiatkowski ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy
NIP 555 157 62 18 REGON 771589903

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o następującej treści:

§ 1

1) Ilekroć w umowie jest mowa o:
2) zimowym utrzymaniu - rozumie się przez to prace mające na celu zmniejszenie lub

ograniczenie zakłóceń ruchu, wywołanych czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość
zimowa oraz opady śniegu.

3) odśnieżaniu - rozumie się przez to całkowite usuwanie śniegu i zajeżdżonej warstwy śniegu
z utwardzonych powierzchni pieszo-jezdni, chodników, parkingów, ścieżek rowerowych,
schodów i obiektów inżynierskich podczas opadów atmosferycznych oraz po ich ustaniu.

4) zwalczaniu śliskości zimowej - rozumie się przez to zabiegi mające na celu zapobieganie
występowaniu śliskości zimowej.

5) likwidacji śliskości zimowej - rozumie się przez to usunięcie z nawierzchni lodu lub
zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, uszorstniających
lub mechanicznych albo środków tych łącznie.

§ 2
Przedmiot umowy

1) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy,
którym jest wykonywanie czynności polegających na zimowym utrzymaniu, odśnieżaniu,
zwalczaniu i likwidacji śliskości zimowej na placach, chodnikach, parkingach, ścieżkach
rowerowych i schodach, których szczegółowych zakres został wskazany w załącznikach do
niniejszej umowy.

2) W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści załączników
umowy, która nie będzie stanowiła zmiany umowy i nie będzie wymagała sporządzenia
aneksów.

§ 3
Obowiązki stron

1. Obowiązkiem Zamawiającego jest zapewnienie bieżącej łączności telefonicznej oraz za pomocą
poczty e-mail.

2. Obowiązki Wykonawcy:
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1) Podczas realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek stosować specjalistyczny sprzęt,
który nie uszkodzi oczyszczanych nawierzchni (np.: elementy metalowe jezdne i
odśnieżające winny być ogumione, gabaryty urządzeń dostosowane do wymiarów chodnika
lub drogi -nawierzchni oczyszczanych).

2) Wykonawca zobowiązuje się do wjazdu na nawierzchnię chodników środkami
transportowymi wraz z osprzętem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t.

3) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni całodobowy punkt dyspozytorski i
wyraża gotowość do pracy 24 godziny w ciągu doby przez 7 dni
w tygodniu umożliwiając kontakt telefoniczny oraz za pomocą poczty e-mail do i od
Zamawiającego oraz Straży Miejskiej. Wykonawca przedstawi osoby do kontaktu
telefonicznego w celu zapewnienia pełnej dyspozycyjności przez całą dobę.

4) Załadunek i wywóz śniegu w sytuacjach wyjątkowych - wyłącznie na polecenie
Zamawiającego

3. Wykonawca zobowiązany jest śledzić na bieżąco prognozę pogody dla Chojnic.
4. Warunki techniczno-organizacyjne podczas wykonywania robót związanych z realizacją

przedmiotu umowy:
1) Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia każdorazowo odśnieżania oraz zwalczania

i likwidacji śliskości zimowej maksymalnie w ciągu 30 minut od wystąpienia opadów.
Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu prac należy każdorazowo poinformować
Zamawiającego lub Straż Miejską,

2) Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia każdorazowo obowiązków wynikających
z niniejszej umowy maksymalnie w ciągu 30 minut od otrzymania zgłoszenia (telefonicznie,
faksem, e-mail lub pisemnie) o konieczności wykonania prac od Zamawiającego lub Straży
Miejskiej w Chojnicach, bez względu na dzień tygodnia, w którym otrzymał zlecenie,

3) Pełne zakończenie czynności odśnieżania oraz zwalczania i likwidacji śliskości zimowej
należy zakończyć nie później niż do 4 godzin od ustania zjawiska atmosferycznego,

4) W przypadku opadów nocnych odśnieżanie należy prowadzić z takim wyprzedzeniem, aby
umożliwić bezpieczne dotarcie mieszkańców do pracy, szkół, obiektów użyteczności
publicznej, po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego o rozpoczęciu prac,

5) Chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo - rowerowe należy odśnieżać na szerokość 1,2 m,
a przy przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów na całej szerokości (4,Om - w
przypadku przejść dla pieszych, 3,Om - w przypadku przejazdów dla rowerzystów). Schody
należy odśnieżyć na całej ich powierzchni, natomiast parkingi i place w 80% powierzchni
całkowitej. Przy odśnieżaniu należy zwrócić uwagę, aby śnieg przemieszczany był do linii
krawężnika. Zabrania się zgarniania śniegu na jezdnię. W wale formowanym przy
krawężniku należy wykonać przerwy o szer . od 4,Om do 7,Om w miejscach przejść dla
pieszych i przejazdów dla rowerzystów,

6) Śliskość należy usuwać poprzez posypywanie środkami uszorstniającymi na chodnikach,
ścieżkach rowerowych, ciągach pieszo - rowerowych na szerokość l,2m, natomiast na
parkingach i placach na 80% powierzchni całkowitej. W przypadku schodów należy usuwać
śliskość na całej powierzchni,

7) Należy zwrócić szczególną uwagę na przejścia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystów i
schody, które powinny być odśnieżane i posypywane środkami uszorstniającymi w
pierwszej kolejności.

5. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o rozpoczęciu prac, o których mowa w §3
ust. 4 pkt 1 i pkt 4 wykonany zakres prac nie zostanie wliczony w wynagrodzenie Wykonawcy.

6. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za
ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonywania usług. Przystępując do
realizacji umowy i w trakcie jej trwania wybrany Wykonawca musi posiadać polisę
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej
w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w wysokości gwarantującej pokrycie
rzeczywistej szkody.

szkody wyrządzoneza
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osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1) dalej „RODO” (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;

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) dalej
„RODO”. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

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 § 10 ust. 2 pkt 6 umowy. Niezłożenie przez
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 punkcie 1 czynności.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcje Pracy.

4)

5)

§ 4
Terminy realizacji prac

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy w terminie od dnia
podpisania umowy do dnia 30.04.2022 r.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w razie wyczerpania szacunkowej
kwoty umownej.

V-

3.
§ 5

Nadzór

1. Zamawiający powołuje osobę do kontaktów z Wykonawcą :
Pan Jarosław Rekowski
Pan Tadeusz Rudnik
Pani Milena Szewczyk

2. Przedstawicielem Wykonawcy będzie
Pan Marek Karazej

3. Zmiana wyznaczonych osób nie wymaga aneksu do niniejszej umowy

tel. 664 012 530
tel. 601 832 991
tel. 052 397 18 00 wew. 38

tel. 500 489 131
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7. W czasie wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem Wykonawca będzie
przestrzegał przepisów BHP. Pracownicy wykonujący prace w terenie muszą posiadać odzież
roboczą, oznakowaną czytelną nazwą firmy wykonującej prace.

8. Wykonawca obowiązany jest zawiadamiać na bieżąco Zamawiającego o zakresie wykonanych
prac w danym dniu. Powiadamianie odbywać się będzie w formie raportów przesyłanych
faxem, mailem lub osobiście dostarczanych w formie pisemnej do biura podawczego Urzędu
Miejskiego w Chojnicach najpóźniej do godz. 8.00 dnia następnego.

9. Kontrolowanie odśnieżania i usuwania śliskości terenów odbywać się będzie na bieżąco przez
pracowników Urzędu Miejskiego w Chojnicach. W przypadku stwierdzenia
w trakcie kontroli niewykonania lub nienależytego wykonania prac określonych
w umowie, Zamawiający powiadomi w formie ustnej bądź pisemnej (dopuszczalny fax)
o powyższym Wykonawcę, o ile nie brał on udziału w kontroli.

10. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § ust. 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.-Kodeks pracy (t.j. - Dz. U. z 2019, poz. 1040 ze zm.)
1) Rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia do wykonania, dla których

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) usługa zimowego utrzymania dróg gminnych - miejskich z wykorzystaniem pługów,
b) usługa związana z rozwożenie i zwiezieniem skrzyń oraz uzupełnianie skrzyń
piaskiem,

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 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
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 punkcie
1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) 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
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

3)
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§ 6
Odbiory

Strony ustalają, że odbiory wykonanej usługi będą odbywały się wg następujących zasad:
2) przy odśnieżaniu:

a) Zamawiający przeprowadza wyrywkową kontrolę. Kontrola odbywa się po zgłoszeniu
zakończenia prac, jeżeli warunki pogodowe są ustabilizowane,

b) w przypadku, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest
w stanie wykonać prac, powinien zawiadomić -pisemnie, faksem- lub pocztą elektroniczną
o tym fakcie Zamawiającego,

c) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieuzasadnionych odstępstw zimowego
utrzymania, Wykonawca ponosi kary zgodnie z umową,

3) przy zwalczaniu śliskości:
a) Zamawiający przeprowadza wyrywkową kontrolę ilości rozsypanych środków,

szerokości i długości sypania,
b) odbiór wyrywkowy odbywa się po zgłoszeniu zakończenia prac, jeżeli warunki

pogodowe są ustabilizowane,
c) w przypadku, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest

w stanie wykonać prac zgodnie ze standardem zimowego utrzymania, powinien
zawiadomić-pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną o tym fakcie Zamawiającego,

d) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieuzasadnionych odstępstw
od standardów zimowego utrzymania, Wykonawca ponosi kary zgodnie z umową.

§ 7
Wynagrodzenie

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usług objętych niniejszą umową wg stawek brutto
(uwzględniających wszystkie elementy tj. cenę pracy sprzętu, płace pracowników, koszty
paliwa, koszt materiału, koszt załadunku i transportu materiałów, koszt dyżurów, itp.)
wynikających z przetargu nieograniczonego :

Cena
jednostkowa

netto

Cena
jednostkowa
brutto

Podatek
VAT [%]Zakres usług J.m.Lp.

Odśnieżanie poprzez usuwanie
śniegu , lodu lub błota wraz z
posypywaniem materiałem
uszorstniającym chodników, ścieżek
rowerowych i ciągów pieszo-
rowerowych

lmb 0,40 8 0,431 .

Odśnieżanie poprzez usuwanie
śniegu , lodu lub błota wraz z
posypywaniem materiałem
uszorstniającym 80% całkowitej
powierzchni parkingów, jezdni.

Im22. 0,38 8 0,41
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Odśnieżanie schodów poprzez
usuwanie śniegu , lodu lub błota
wraz z posypywaniem materiałem
uszorstniającym (wraz z kosztem
materiałów)

3. 200,00lszt. 8 216,00

Posypywanie chodników, ścieżek
rowerowych i ciągów pieszo-
rowerowych materiałem
uszorstniającym
(wraz z kosztem materiału )

4. lmb 0,30 8 0,32

Posypywanie 80% całkowitej
powierzchni parkingów, jezdni
materiałem uszorstniającym
(wraz z kosztem materiału )

lm25. 0,30 8 0,32

Posypywanie schodów materiałem
uszorstniającym
(wraz z kosztem materiału )

6. 100,00lszt. 8 108,00

lm3Załadunek i wywóz śniegu7. 20,00 8 21,60

2. Stawki jednostkowe wyszczególnione w ust. 1 nie podlegają zmianom i obowiązują do
30.04.2022 r.

3. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 750 000,00 zł
4. Czas podjęcia czynności odśnieżania i usuwania śliskości 30 minut od momentu otrzymania

zlecenia/od wystąpienia opadów.

§ 8
Warunki płatności

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 rozliczane będzie na podstawie
miesięcznej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o przedłożone oraz
zatwierdzone przez Zamawiającego raporty, o których mowa w §3 ust. 8.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 stanowić będzie wynik sumy iloczynu ilości jednostki
usług odebranych przez Zamawiającego i cen jednostkowych zgodnie z § 7 ust.l umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy 555 157 62 18

4. Rozliczenie i zapłata za wykonanie przedmiotu umowy w kwotach określonych zgodnie
z § 7 umowy, nastąpi na podstawie faktur wystawionych na
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Nabywca:
Gmina Miejska Chojnice
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice
NIP 5551929639
Odbiorca:
Urząd Miejski w Chojnicach

5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie 30 dni licząc od dnia
potwierdzenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty
uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku, gdy faktura nie spełnia wymagań pod względem merytorycznym lub
rachunkowym, Wykonawca zostanie wezwany pisemnie do sporządzenia korekty faktury, bez
obowiązku zapłaty wynagrodzenia. Płatność nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem
z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT.

8. Zamawiający przy dokonywaniu płatności należności wynikającej z faktury wystawionej przez
Wykonawcę stosować będzie mechanizm podzielonej płatności (split payment),
w przypadku gdy zastosowanie tego mechanizmu będzie wynikało obowiązujących przepisów
prawa.

9. Wykonawca zobowiązany jest podać w fakturze rachunek bankowy należący do niego, który
jest objęty mechanizmem podzielonej płatności (split payment) - został dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT, w przypadku gdy zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności
będzie wynikało obowiązujących przepisów prawa.

10. Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem płatności wynagrodzenia w przypadku, gdy rachunek
bankowy, o którym mowa w ust. 7 i 9 nie będzie widniał w wykazie podmiotów
zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, do czasu pojawienia się tego rachunku w wykazie. W niniejszym przypadku
Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu w płatności wynagrodzenia.

§9
Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte niniejszą umową z należytą starannością,
zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz przy zachowaniu obowiązujących
przepisów prawa.

2. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest
i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich
w przypadku, gdy będą one wynikać z wad w wykonaniu przedmiotu umowy lub z powodu
niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu
przedmiotu umowy.

3. Przystępując do realizacji umowy i w trakcie jej trwania wybrany Wykonawca musi posiadać
polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku
z realizacją przedmiotu zamówienia w wysokości gwarantującej pokrycie rzeczywistej szkody.
Wykonawca w dniu podpisania umowy przedkłada Zamawiającemu kopię polisy. W przypadku
zakończenia okresu ubezpieczenia w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii polisy w terminie w 7 dni od jej
podpisania.
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4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody wyrządzone osobom
trzecim - użytkownikom dróg i placów, jeśli powstały one na skutek niewykonania lub
nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie.

5. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za
ewentualne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wykonywania usług

§ 10
Kary umowne

1. Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% szacunkowej wartości zamówienia,
o której mowa w § 7 ust. 3 umowy,

2) za opóźnienie w wykonaniu zadań objętych umową w wysokości 0,05% szacunkowej
wartości zamówienia o której mowa w § 7 ust. 3 umowy, 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 IMGW,

3) za każdorazowo stwierdzone w zestawieniu ilościowo - jakościowym nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy, oraz za niedostarczenie raportu, o którym mowa w § 4 ust.2
pkt 3 w wysokości 0,03% szacunkowej wartości zamówienia, o której mowa w § 7 ust. 3
umowy za każdy przypadek,

4) za stwierdzenie przez Zamawiającego nieuzasadnionych odstępstw zimowego utrzymania w
wysokości 0,05% szacunkowej wartości zamówienia, o której mowa w § 7 ust. 3 umowy za
każdy przypadek,

5) za opóźnienie w przedłożeniu kopii polisy, o której mowa w § 9 ust. 3 w wysokości 0,03%
szacunkowej wartości zamówienia, o której mowa w § 7 ust. 3 umowy za każdy dzień
opóźnienia,

6) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób wykonujących prace na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez
Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników wykonujących prace na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji
umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, za każdą niezatrudnioną
osobę.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę,
z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% szacunkowej
wartości zamówienia, o której mowa w § 7 ust. 3 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji
opisanej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu naliczoną karę umowy w terminie 7 dni licząc od dnia
otrzymania przez Wykonawcę informacji o wysokości kary.

6. Wykonawca oświadcza, iż upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu
wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.

7. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

8. 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.
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§ 11
Zmiana umowy

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności:
1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych

warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają
ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy i
charakter oraz warunki wprowadzenia zmian;

2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu,
usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

3) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami,

których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w

umowie lub umowie ramowej;
4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1),
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców;

5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. le pzp;
6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku
zamówień na roboty budowlane - jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie.

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy
w następujących przypadkach:
1) W zakresie zmiany terminu wykonania:

a) z powodu nie przewidzianego braku płynności finansowej u Zamawiającego (o ilość
dni trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy);

b) w przypadku wystąpienia siły wyższej i innych zdarzeń nadzwyczajnych (o ilość dni
wystąpienia wskazanego zdarzenia oraz czasu koniecznego do usunięcia skutków tego
zdarzenia),

c) w przypadku wyczerpania kwoty zamówienia.
d) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących niemożliwością

dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli Zamawiający uzna je za
stosowne - na pisemny wniosek Wykonawcy (o ilość dni trwania przeszkody
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy),
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e) wydłużenia procedury przetargowej (spowodowanej m. in. przedłużeniem przez
Zamawiającego terminu związania ofertą, wpłynięcia odwołania) (o czas wydłużenia
procedury).

2) W przypadku zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

3) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

3. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. - Prawo
Zamówień Publicznych:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony.

4. Zmiana kluczowego personelu Wykonawcy/Zamawiającego oraz zmiana podwykonawców nie
skutkują koniecznością zmiany umowy.

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach-zgodnie z art. 145 Prawa zamówień publicznych,

2) w przypadku wyczerpania szacunkowej wartości zamówienia, którym mowa w § 7 ust. 3,
3) Wykonawca nie rozpoczął w terminie do 48 godzin wykonywania usług lub nie kontynuuje

ich pomimo wezwania Zamawiającego,
4) dwukrotnie naliczono kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu

umowy,
5) Wykonawca przerwał realizację wykonywania usługi i przerwa trwa dłużej niż 1dzień,
6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z umową,
7) Wykonawca nie przedłoży w terminie do 14 dni kontynuacji polisy ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
8) gdy Wykonawca zaprzestał zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w

zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy,
9) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez

Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli, wszczęcia egzekucji wobec Wykonawcy,
przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy, utraty płynności finansowej
Wykonawcy, zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności Wykonawcy,

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania

w terminie dwóch miesięcy licząc od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w
niniejszej umowie;

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają obowiązki
szczegółowe: w terminie 2 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca
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sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych usług wg stanu na dzień
odstąpienia, potwierdzony przez osobę określoną w § 6.

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy:
a) dokona odbioru;
b) zapłaci wynagrodzenie za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 13
Postanowienia końcowe

1. Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnieniu na zasadach określonych
w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

2. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności, przenosić ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych,
przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osobę trzecią. Powyższy zakaz
dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki -
art. 509 §1 i 2 k.c.

3. Wykonawca zobowiązany jest umieścić na każdej fakturze dotyczącej realizacji niniejszej
umowy informację o zakazie cesji wierzytelności bez uprzedniej zgody Zamawiającego,
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

4. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, Strony poddają
rozstrzygnięciu sądów właściwych wg siedziby Zamawiającego.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują strony przepisy prawa zamówień
publicznych oraz kodeksu cywilnego.

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla Zamawiającego i 1
egz. dla Wykonawcy w oparciu o wyniki przetargu nieograniczonego.

W Y K O N A W C AZ A M AW I A J A C Y

BURMISTRZ USŁUGl®U«)BUDOWLANE
m9r A? irtzf ’ Kusia.'Jcowski89-606 Ch 3rakowy . ul. Długa 1

," fp bH 515n^U 8 REG0N 771589903tel./fax dom. 52 . M83C8, tel.kcm. 502752495
dr inż, Arseniusz Firn

GMINA MIEJSKA CHOJNICE
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

KONTRASYGNATA

SKARBN1 MIASTA

mgr Wiol Szreder
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Załącznik nr 1 do umowy - chodniki

Ulica Określenie zakresuLp. Długość[mb]

od ronda Soldamości do granic miasta
ChojniceCzłuchowska1 3700

od Ronda Solidarności do Wysokiej str. L
od Ronda Solidarności do Swarożyca str. P

Sukienników, Plac
Niepodległości 14002

chodnik wzdłuż placu zabaw3 Kopernika 67

odcinek 30 mb chodnika za kościołem oraz
chodnik przed kościołem4 Wiśniowa 100

odcinek chodnika na rozwidleniu 675 Leśna

chodnik od Reymonta do Hetmana - wzdłuż
zieleńca 119Kraszewskiego6

chodnik od Kopernika do zatoki autobusowej
(przy Staszica) 167Bytowska7

od Bytowskiej w kierunku ul. Rodziewiczówny (2
chodniki po 17mb) 34Konarskiego8

chodnik od Jabłoniowej do Morelowej (wzdłuż
placu zabaw i świetlicy) 859 Jabłoniowa

chodniki od Placu Niepodległości do
Mickiewicza + obie strony 798Okrężna10

od Młodzieżowej (przejście dla pieszych) w
kierunku ul. Lipowej 32Huberta Wagnera11

przy schodach w kierunku Weterynaryjnej 4Karnowskiego12

od Gruszkowej do Winogronowej 40Wiśniowa13

na łuku w lewo do przejścia dla pieszych w
kierunku szpitala 33Winogronowa14

ciąg piesz-rowerowy po obydwu stronach
672+668 1340Asnyka15

ciąg pieszo-rowerowy po obydwu stronach
250m+250mLeśmiana 50016

chodnik po jednej i po drugiej stronie ulicy
(od Jana Pawła II do Ks. Pomorskich)Filomatów Chojnickich 34017



chodnik po obu stronach ulicy (od ul.
Gdańskiej do Kościerskiej) wraz z przejściami

dla pieszych
490

Obrońców Chojnic18
chodnik wzdłuż bloku nr 9 + dojście do

parkingu KAUFLAND 82

obie strony chodnika (od ul. Obrońców
Chojnic do ul. Małe Osady) 1280

Jana Pawła II19

wzdłuż bloku nr 6 90

Chodnik od Jana Pawła II do ulicy Gdańskiej
str. L (wzdłuż m.in.. Piekarni) 189

Aleja Bayeux20

przejście przez trawnik 30

chodnik od ul. Kościerskiej do ul. Filomatów
str.P (przyjezdni) 335

od Karsińskiej do Wielewskiej 113

Książąt Pomorskich21 chodnik wzdłuż Ks. Pomorskich 16 115

od Karsińskiej do ogrodzenia ZSS 100

od Wielewskiej do Jana Pawła II str. P , L 105

Karsińska22 chodnik od ul. Ks. Pomorskich do bloków 200

od ul. Ceynowy do budynku Rzepakowa 10 340

po drugiej stronie ulicy w kierunku ul. Modrej
przy skrzyżowaniu 25

23 Bałtycka
od skrzyżowania z Ceynowy w kierunku

parkingu przy bloku Ceynowy 3 52

chodniki po obu stronach od ul. Ceynowy do
ul. Kościerskiej 200

przejścia i chodniki wokół pomnika ORZEŁ 94

24 Wysoka
chodnik przy ul. Wysokiej od parkingu do
zatoki autobusowej przy ul. Gdańskiej 133

chodnik przy zakładzie pogrzebowym przez
trójkąt na zieleńcu 50

25 Gdańskiej od ul. Wysokiej do Kasztanowej str. L 1140



od ul. Kasztanowej do końca chodnika str. L 955

chodnik od ul. Derdowskiego do mleczami 320

26 Igielska
chodnik wzdłuż zieleńca - od skrzyżowania z
ul. Ceynowy w kierunku budynku Igielska 2 50

chodnik wzdłuż targowiska od Kościerskiej do
Wagnera 136

naprzeciwko sklepu "Skiba" wzdłuż 7a do
bud. Młodzieżowa 29 str. P 130

od budynku 7f do budynku Młodzieżowa 29
str. L 95

od bloku nr 9 do 27 i od 13 do 19 153

27 Młodzieżowa od 13 do 23 i od 11 do 25 130

chodnik pomiędzy żłobkiem a Szkołą
zawodową 125

chodniki po obu stronach ulicy od drogi
powiatowej do bloku 7a i sklepu "Skiby" 160

chodnik wzdłuż żłobka w kierunku do
Przedszkola

50

chodnik od Młodzieżowej do szkoły
zawodowej

50

chodnik wzdłuż cmentarza parafialnego od
byłego PKO do ul. Młodzieżowej 120

od 23a do ul. Igielskiej 318

od ul. Sportowej nr 5 do Ceynowy 387
Kościerska28

od ul. Młodzieżowej do przychodni włącznie 151

przy działkach 200



282od 17 - 19 przy cemtarzu

chodnik wokół ogródka jordanowskiegoMałe Osady 7529

chodnik od skrzyżowania z Książąt
Pomorskich do Wielewskiej

Jana Pawła II 7530

chodnik po lewej stronie ulicy Gdańskiej do
jezdni asfaltowej (obok Parkingu) oraz po
prawej stronie ul. Gdańskiej od Obrońców

Chojnic (w tym przy ogrodzeniu)

Majkowskiego 51031

chodniki wzdłuż parkingu oraz na łuku
pizzerii

32 Wagnera 75

Gdańska - Jana Pawła II chodnik - przejście obok Straży Pożarnej33 64

od Młodzieżowej do parkingu przy Sportowej
5 str. P od Młodzieżowej do zakrętu przy

Sportowej 1 str. L
34 Sportowa 289

chodnik od zjazdu do Wszechnicy do skrzyżowania z
Gdańską oraz od budynku 7a do schodów w kierunku ul.

Okr ężnej
35 Wysoka 200

Żeromskiego36 od Miłosza do końca str. L przy zabudowie 480

chodnik od ul. Sępoleńskiej do ul. Czynu
Zbrojnego Kolejarzy

37 Kardynała Wyszyńskiego 270

chodnik po drugiej stronie ulicy od
Sępoleńkiej do M.B. Fatimskiej

Kardynała Wyszyńskiego38 630

chodnik wzdłuż zieleńca od Placu św. Jerzego
do Swarożyca

39 Plac Niepodległości 72

chodnik i ciąg p-r od Pokoju Toruńskiego do
Ks. WyszyńskiegoM.B. Fatimskiej40 500

chodnik - schody od ul. Człuchowskiej do
Kościoła M.B. Fatimskiej (cała szerokość)

41 M.B. Fatimskiej 122
42 Brzozowa od skrzyżowania do trafostacji 30

naprzeciwko sklepu metalowego (od budynku nrAngowicka43 3011 w kierunku do Placu św. Jerzego)
Sępoleńska44 chodnik i ścieżka rowerowa 700

chodnik od M.B. Fatimskiej do końca
parkingu

3 maja45 222

46 Mastalerza wzdłuż zieleńca 80
Armii Krajowej47 wzdłuż stawu 70

Składowa48 chodnik wzdłuż boiska przy parkingu 130

49 chodnik na odcinku przebicia do SubisławaTowarowa 38



chodnik od Lichnowskiej do bud. Grunowa 350 Lichnowska 170

chodnik-łącznik od ul. Lichnowskiej do
Przemysłowej obok bloku nr 2151 Lichnowska 309

chodnik od skrzyżowania z ul. Kościuszki w
kierunku sklepu NETTO i dalej do Placu św.

Jerzego
52 Plac Niepodległości 100

ł

od ul. Świętopełka do Kasztanowej str. P
od ul. Kasztanowej do Małe Osady (okolice

Gdańskiej 83b) str. P

1140

54053 Gdańska
od budynku Gdańska 110 do końca chodnika

(zjazd do UC) str. P
chodniki od Świętopełka oraz przejście przez

park od schodów do Rolbieckiego

290

Wzgórze Ewangelickie 25054

chodnik od nr 12 do końca kortów 170
Żwirki i Wigury55 chodnik przy budynkach od nr 25 do nr 33 134

chodnik wzdłuż Sambora od Budowlanych 2
do łącznika w kierunku do Żwirki i Wigury + 127Sambora56

łącznik
chodnik do ul. Gdańskiej 35

Budowlanych57 chodnik do ul. Drzymały do furtki przedszkola 30

od Przemysłowej do zawrotki str. L 482 m
oraz od Przemysłowej do końca zawrotki str.

P 500m
982Zakładowa58
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Załącznik nr 2 do umowy - jezdnie

Minimalna powierzchnia
odśnieżania- 80%pow.

całkowitej|m2)

Powierzchnia
całkowita [m2]Lp. Ulica Określenie zakresu

jezdniaPietruszkowa1. 1880 1504

Poli Gojawiczyńskiej jezdnia2. 525 420

jezdnia3. Jaracza
1150 920

Orzeszkowej jezdnia4.

Sienkiewicza jezdnia 1000 8005.

droga wewnętrzna obok
Urzędu Skarbowego6 Młyńska 320 256

Kraszewskiego jezdnia 893 714,47

droga wewnętrzna przy
bloku nr 9 oraz od 9a do

ul. Jana Pawła II
Obrońców Chojnic 1000 8008

droga osiedlowa - jezdnia
od ul. Młodzieżowej do
pętli przy bloku nr 7a

1200 960Młodzieżowa9

jezdnia od ul. Wysokiej do
budynku Wszechnicy 1040130010 Wysoka

360pieszo - jezdnia 450Modrzewskiego11

droga wewnętrzna wzdłuż
budynku nr 32 do budynku

nr 28 (z pętlą)
992Książąt Pomorskich 124012

droga wewnętrzna wzdłuż
garaży do budynku nr 16 +
droga manewrowa wzdłuż
parkingu przy Kościerskiej

8401050Książąt Pomorskich13

droga wewnętrzna do
końca budynku nr 16 800Książąt Pomorskich 100014

nowo wybudowany
odcinek drogi 225 180Kartuska15

jezdniaLipowa 610 48816

jezdnia 440 35217 Boczna



jezdnia od Sambora do
końca budynku

przedszkola oraz od
Sambora do budynku nr 7

18 Budowlanych 1788 1430,4

droga wewnętrzna
pomiędzy budynkami 7-9ul. Piłsudskiego19 105 84

łącznik pomiędzy ul.
Angowicką a Parkiem

1000-lecia
20 ul. Angowicką 210 168

droga wewnętrzna dojazd
do Przedszkola

21 ul. Bankowa 350 280

13388,8



Załącznik nr 3 do umowy - Parkingi

Minimalna
powierzchnia
odśnieżania-
80%pow.

całkowitej [m2]

Powierzchni
a całkowitaOkreślenie zakresuLp. Ulica

[m2]san’

miejsca postojowe Jezdnie
manewrowe i chodniki -
parking na placu Emsdetten

Plac Emsdetten 1928 1542,41

jezdnie manewrowe przy
parkingu przy WszechnicyOkrężna 90 722

Parking wzdłuż Okrężnej 450 3603 Okrężna

parkingi Jezdnie
manewrowe, chodniki, ciągi

pieszo-rowerowe
Plac Piastowski 2630 21044

5098 4078,40





Załącznik nr 4 do umowy - Schody

Lp. Ulica Wyszczególnienie Jednostka Ilość

Reja Schody do Staffa1 1szt.

Karnowskiego Schodu od Weterynaryjnej2 2szt.
Książąt

Pomorskich Zejście do parkingu3 1szt.

Kościerska Zejście do bloku nr 44 1szt.

Zejście do WszechnicyWysoka 25 szt.

Wysoka Zejście do Okrężnej6 1szt.

Wysoka Wysoka-Gdańska przy Orle 17 szt.
Obrońców
Chojnic Do Kościoła M.B. K . Polski 48 szt.

Przy SportowejMłodzieżowa 19 szt.
od ul. Młyńskiej do ul.

MickiewiczaMickiewicza 110 szt.

od Jana Pawła II 6 do ul. 1Jana Pawła II11 szt.Gdańskiej
Al. M.B
Fatimskiej Schody do 3 Maja 212 szt.

Angowicka-Broniewskiego 1Angowicka13 szt.

1Angowicka-ZaborskaAngowicka szt.14
schody z targowsiska w kierunku

Parku 1000-lecia 1Parkowa15 szt.
N

schody od parkingu Netto w
stronę targowiska

1Parkowa szt.16

Wzgórze
Ewangelickie

1Zejście do Gdańskiej szt.17

Plac Plac Niepodległości - MOPS 1szt.18 Niepodległości
RAZEM 24
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