
 1

Załącznik nr 5 do SIWZ nr ref. DZ.EL.341.111.2018  
UMOWA Nr DZ.EL.3413.         .2018 

W dniu …………………… 2018 roku pomiędzy: - Miastem Poznań reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu – …………………  ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań NIP 209-00-01-440 REGON 631257822  zwanym w dalszej treści Umowy „ Zamawiającym „  a - …………………………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. ………………………………,  zarejestrowaną pod numerem ……………… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ......................., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego NIP ................................... REGON ………………………... reprezentowaną przez: ………………………..………. - ………………………………… / ........................................................... zamieszkałym/zamieszkałą w ……………………., przy  ul. ……………………..., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ............................................................., z siedzibą w .................................... przy ul. ......................................., wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.  NIP ........................................... REGON ………………………... zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą „  w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: 
§1 1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w zakresie przechowywania pojazdów usuniętych z dróg w granicach administracyjnych miasta Poznania, na mocy art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1260 ze zm.). 2. Przedmiot umowy realizowany będzie w zakresie i na zasadach określonych w treści SIWZ nr ref. DZ.EL.341.111.2018 oraz w załącznikach do SIWZ, będących w posiadaniu stron.  3. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na parkingach wskazanych w wykazie parkingów stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że czynności wskazane w pkt. 3.2 SIWZ  będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy zgodnie z załącznikiem nr 8 do umowy- „ Wykaz Pracowników”. 5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów zawartych z osobami wskazanymi w ust. 4 na zasadach zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych lub zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudniania na podstawie umowy o pracę. 6.Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.       
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§2 1. Wykonawca zobowiązuje się należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniami wydanymi na podstawie tej ustawy świadczyć usługi objęte niniejszą umową.  2. Wykonawca oświadcza, że posiada w pełnej gotowości  parkingi strzeżone określone w treści SIWZ nr ref. DZ.EL.341.111.2018 oraz załącznikach do SIWZ, będących w posiadaniu stron. 3. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego  z zakresu ochrony środowiska. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Systemu Zarządzania Zamawiającego oraz Wykazem Znaczących Aspektów Środowiskowych dostępnych pod adresem internetowym: http://zdm.poznan.pl/pl/wykaz-znaczacych-aspektow-srodowiskowych i zobowiązuje się do uwzględnienia tych zapisów przy realizacji przedmiotu umowy 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w ust.3 przy realizacji przedmiotu umowy. 5.Naruszenie wymogu określonego w ust. 3 skutkować będzie :  a) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy, b) uprawnieniem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy. 6. W przypadku określonym w ust. 5 lit. b) odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 7 i § 9 niniejszej Umowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących jego statusu prawnego i o prawnych ograniczeniach w kontynuowaniu działalności w zakresie świadczonych usług. 8. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o której mowa w p. 3.1.1.j SIWZ. Niepodpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych skutkować będzie nieważnością niniejszej umowy. §3  1. Z chwilą faktycznego podjęcia czynności określonych w §1 niniejszej umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną za zniszczenie, uszkodzenie, kradzież pojazdu lub części.  2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży pojazdu lub części w okresie odpowiedzialności Wykonawcy, Zamawiający ma prawo dochodzić naprawienia szkód z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy, a gdy szkoda  ta przewyższa wartość sumy ubezpieczeniowej, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych.  3. Wykonawca, w dniu podpisania umowy przedkłada Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczeniową  w kwocie nie niższej niż 200.000,00 zł.  4. W przypadku, gdy ważność polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 3 upływa w okresie obowiązania umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu nową polisę ubezpieczenia na warunkach nie gorszych niż opisane w ust. 3.   5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć nową polisę, o której mowa w ust. 4, najpóźniej w dniu wygaśnięcia poprzedniej polisy, o której mowa w ust. 3.   §4 1. Za wykonanie przedmiotu umowy w maksymalnym zakresie Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  w wysokości: …………..…. PLN łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23 % tj. w wysokości ……….……….…… PLN słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………   2. Rozliczenie umowy następować będzie za faktycznie wykonane usługi realizowane zgodnie z opisem w SWIZ  i według stawek określonych w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej umowy.  3. Wykonawca oświadcza, że stawki określone w formularzu cenowym uwzględniają wszystkie koszty wykonania przedmiotu umowy. 4. Faktura za przechowywanie pojazdu, wystawiana będzie w terminie do 5-go dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym usługę zakończono, przy czym przez „zakończenie usługi” strony rozumieją: - dzień wydania pojazdu z parkingu właścicielowi pojazdu lub osobie upoważnionej, - dla pojazdów nieodebranych z parkingu to ostatni dzień miesiąca kalendarzowego.   5. Faktura za usunięcie pojazdów będzie płatna przelewem na wskazany przez Wykonawcę w fakturze rachunek bankowy w terminie 30 dni, licząc od dnia wystawienia faktury VAT wraz z załącznikami. Jako nabywcę na fakturze należy wskazać: MIASTO POZNAŃ Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań, NIP 209-00-01-440,  a wystawioną fakturę należy przesłać na adres Zamawiającego. 
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 6. Załączniki do faktury za przechowywanie pojazdów to:  a) zestawienie pojazdów, których dotyczy wystawiona faktura (wzór załącznik nr 2), b) kopie „Dyspozycja usunięcia pojazdu” (wzór załącznik nr 3), c) kopie „Rozliczenie dyspozycji usunięcia pojazdu” (wzór załącznik nr 1), d) kopie „Protokół Przyjęcia/Przekazania pojazdu” (wzór załącznik nr 5), e) kopie „Zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu” (wzór załącznik nr 7) f) dokumentacja fotograficzna w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD.  §5 Umowa niniejsza zawarta jest na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019r.  lub do wyczerpania kwoty wskazanej w § 4 ust.1 niniejszej umowy.    §6 1. Zgodnie z treścią art. 2 pkt. 9b ustawy Prawo zamówień publicznych umową o podwykonawstwo jest umowa  w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą). 2. W przypadku wykonawców występujących wspólnie realizacja przedmiotu zamówienia polegająca  na parkowaniu pojazdów musi być wykonywana przez Wykonawcę posiadającego w pełnej gotowości parkingi strzeżone określone w treści SIWZ nr DZ.EL.341.111.2018 oraz w załącznikach do SIWZ, będących w posiadaniu stron. 3. Zamawiający zastrzega, iż termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie  o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy usługi. 4. Zamawiający dopuszcza zlecenie części przedmiotu zamówienia następującym podwykonawcom (nazwa, adres): …………………………………………., wskazanym przez Wykonawcę w ofercie stanowiącej załącznik nr 6 do umowy w następującym zakresie: …………………………….(zgodnie z zapisami oferty Wykonawcy). 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową, wobec Zamawiającego i osób trzecich, za szkody spowodowane niewłaściwą pracą sprzętu bądź wynikające z działania lub zaniechania Podwykonawców, w takim samym stopniu jak za działania własne. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.  §7 1.Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych,  w formie kar umownych, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę w następujących przypadkach: a) z tytułu odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 4 niniejszej umowy,  b) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku pojazdu na parkingu, Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia z tego tytułu oraz zapłaci karę umowną w wysokości 10 000 zł brutto, c) nieprzedłożenia wskazanych w § 1 ust. 5 umowy dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, co skutkować może naliczeniem kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia  za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz liczby miesięcy  w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu za każdą osobę z „ Wykazu Pracowników” stanowiącego załącznik nr 8 do umowy, której niedopełnienie dotyczy.   2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) odmowy wypłaty wynagrodzenia w przypadku braku zestawienia pojazdów, których dotyczy wystawiona faktura, b) potrącenia z faktury VAT kwoty 200,00 zł (brutto) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę bez uzasadnionej przyczyny któregokolwiek z załączników wyszczególnionych w  § 4 p.6 niniejszej umowy. 3.W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności prawidłowo wystawionej i kompletnej faktury, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia kary w postaci odsetek ustawowych. 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.   
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§8 1. Przedstawicielem, ze strony Wykonawcy, upoważnionym do kontaktów w trakcie realizacji umowy będzie: …………….…………tel………. 2. Przedstawicielem, ze strony Zamawiającego, upoważnionym do kontaktów w trakcie realizacji umowy będzie:  ……………………. tel. …………………………… 3. Strony zgodnie postanawiają, iż wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie będzie przedmiotem przelewu  na rzecz osób trzecich. §9 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 2. Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku rażącego niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 3.  W takich wypadkach oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 4.  Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej.    § 10 1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej określonych okoliczności: a) zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczącej katalogu usuwanych pojazdów:  - zmiana zakresu przedmiotu zamówienia w zakresie zmiany katalogu pojazdów podlegających obowiązkowi usunięcia zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym - zmiana wysokości stawek za przechowywanie poszczególnych rodzajów pojazdów ustalonych w oparciu  o zmieniony katalog pojazdów. Zmiana wysokości stawek należnych Wykonawcy za realizację usługi będącej przedmiotem umowy będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  w odniesieniu do której nastąpiła zmiana przepisów, o których mowa w ppkt. a). Stawki za przechowywanie danego rodzaju pojazdu zostaną ustalone na podstawie negocjacji z Wykonawcą, przy założeniu,  że ostateczne opłaty za przechowywanie danego rodzaju pojazdu nie mogą być wyższe niż te wynikające  z uchwały Rady Miasta Poznania podjętej po zmianie obowiązujących przepisów prawa.  b)  obniżenia stawek w uchwale Rady Miasta Poznania w sprawie ustalenia opłat za przechowywanie pojazdów - obniżenie wysokości opłat za przechowywanie poszczególnych rodzajów pojazdów co najmniej do wysokości określonych w uchwale Rady Miasta Poznania; c)  zmiany przepisów prawa w poniżej wskazanym zakresie: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - zmiana wynagrodzenia jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez wykonawcę,  na zasadach wskazanych poniżej.  Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa  w pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów  i usług. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
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W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia  za pracę, od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa  w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  z realizacją przedmiotu Umowy. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie  do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o którym mowa w ppkt. c), każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,  wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.  W przypadku zmian, o których mowa w pkt 2 lub pkt 3, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy,  w szczególności: - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi,  wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2, lub  - pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi,  wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3. 2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę umowy, a określonych w ust. 1 . 3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu,  pod rygorem nieważności.  §11 1. Spory mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy  dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.    § 12 Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egz. otrzymuje Zamawiający i 1 egz. Wykonawca. 
Załącznik: 
1. Wzór rozliczenia dyspozycji usunięcia pojazdu. 2. Wzór zestawienia pojazdów, których dotyczy faktura. 3. Wzór dyspozycji usunięcia pojazdu. 4. Wykaz parkingów Wykonawcy. 5. Wzór protokołu przyjęcia/przekazania pojazdu 6. Oferta Wykonawcy. 7. Wzór zezwolenia na odbiór pojazdu z parkingu 8. Wykaz pracowników    ZAMAWIAJĄCY                                                                                                        WYKONAWCA 


