MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
– w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8
ustawy Prawo Zamówień Publicznych na
utrzymanie czystości na chodnikach, placach, drogach powiatowych, gminnych i
wewnętrznych oraz konserwacja zieleni w granicach administracyjnych gminy miejskiej
Górowo Iławeckie w 2011 r.

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA MIEJSKA GÓROWO IŁAWECKIE
UL. PLAC RATUSZOWY 18, 11-220 GÓROWO IŁAWECKIE
NIP 743-199-02-93, REGON 510743491
Telefon: 89 762 70 20, 89 762 70 42
adres strony internetowej: http://gorowoil-um.bip-wm.pl/public/

Do wszystkich Wykonawców
Nr postępowania ZP.271.3.2011

MODYFIKACJA SIWZ
Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) modyfikuje się
treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości na chodnikach, placach,
drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych oraz konserwacja zieleni w granicach
administracyjnych gminy miejskiej Górowo Iławeckie w 2011 r.
Zmiana polega na usunięciu oczywistej omyłki Zamawiającego i nie powoduje zmiany treści
ogłoszenia o zamówieniu.
Zakres modyfikacji jest następujący:
Załącznik nr 9 do SIWZ – wzór umowy nr ZP.272.2.2011 otrzymuje brzmienie:
§ 1 pkt 2 Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres od dnia zawarcia umowy do
dnia 31.12.2011 r., z zastrzeżeniem ust. 3.

Powyższa modyfikacja nie powoduje zmian w terminach składania i otwarcia ofert podanych
w ogłoszeniu o zamówieniu. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia pozostaje niezmieniona. W załączeniu przekazuje się poprawiony załącznik nr 9
do SIWZ.
Zatwierdził ……………………….
Burmistrz Miasta Górowo Iławeckie

Załącznik nr 9 do SIWZ
WZÓR UMOWY nr ZP.272.2.2011
Zawarta w dniu ………………. w Górowie Iławeckim,
pomiędzy
Gminą Miejską Górowo Iławeckie
Ul. Plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie
NIP 743-199-02-93, REGON 510743491
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:
Burmistrza Miasta – Jacka Przemysława Kostkę
a
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
NIP …………………. REGON …………………
reprezentowanym przez:
…………………………………………………
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego - art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) o
następującej treści:
§1

1.Zamawiający zleca, a wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie pn. " Utrzymanie
czystości na chodnikach, placach, drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych
oraz konserwacja zieleni w granicach administracyjnych gminy miejskiej Górowo
Iławeckie w 2011 r.” , zgodnie z ofertą z dnia …………… stanowiącą załącznik nr 1 do
umowy, oraz wymogami i standardami wynikającymi ze specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i załączników do SIWZ postępowania nr ZP.271.3.2011, w którym wyłoniono
wykonawcę. Jednocześnie wykonawca oświadcza, że jest w posiadaniu w/w dokumentów i
znana mu jest ich treść.
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres od dnia zawarcia umowy do dnia
31.12.2011 r., z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Niniejsza umowa wygasa z chwilą wyczerpania się środków określonych w § 5 ust. 1.
§2
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu wykonywania prac i kategorii
poszczególnych dróg.
Powyższe zmiany następować będą na podstawie pisemnego
poinformowania wykonawcy i nie wymagają zawarcia aneksu, ani jakiejkolwiek zgody drugiej
strony.
2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia
zakresu i ilości prac na terenach objętych zamówieniem (zmiana obmiaru i krotności wykonywania
prac). Powyższe zmiany następować będą na podstawie pisemnego poinformowania wykonawcy i
nie wymagają zawarcia aneksu, ani jakiejkolwiek zgody drugiej strony.

3. W razie wystąpienia potrzeby wykonania prac interwencyjnych (na wskazanie IN), wykonawca
będzie je realizować na podstawie każdorazowo wystawianych przez zamawiającego zleceń , z
określeniem ich zakresu, miejsca i terminu wykonania. Zlecenie dokonywane będzie za
pośrednictwem faxu – wzór zlecenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, lub telefonicznie,
potwierdzone zleceniem pisemnym w najbliższym możliwym terminie. Prace interwencyjne będą
rozliczane wg cen jednostkowych podanych w ofercie dla prac tego samego rodzaju (o takim
samym charakterze).
4. Przekazanie wykonawcy zlecenia jest równoznaczne z przyjęciem prac na warunkach niniejszej
umowy.
5. Strony dopuszczają formę faxu dla wszelkiej korespondencji pomiędzy wykonawcą a
zamawiającym.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac będących przedmiotem umowy z należytą
starannością i poziomem wiedzy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również:
1) będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za prowadzone prace,
2) będzie ponosił wszelkie skutki prawne za ewentualne powstałe z jego winy szkody w otoczeniu
prowadzonych prac, jak również będzie przestrzegał przepisów dotyczących ochrony
środowiska naturalnego,
3) będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu lub osobie
zamawiającego lub podmiotów trzecich, powstałe przy lub w związku z realizacją niniejszej
umowy,
4) oświadcza, że w trakcie obowiązywania umowy zebrane zanieczyszczenia będą przekazywane
do przedsiębiorcy, który uzyskał zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w
zakresie gospodarki odpadami na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jt. Dz. U.
z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późń. zm.). Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do
dokumentów wykonawcy potwierdzających przekazanie zebranych zanieczyszczeń w/w
przedsiębiorcy. Na żądanie zamawiającego, wykonawca jest zobowiązany przedstawić kopie
w/w dokumentów, potwierdzone przez siebie za zgodność z oryginałem,
5) wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w sposób maksymalnie zapobiegający
uciążliwości dla mieszkańców (zwłaszcza w zakresie hałasu, kurzu, ruchu drogowego itp.)
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia zamawiającemu w terminie do 3 dni od dnia zawarcia
niniejszej umowy – opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (z sumą gwarancyjną w wysokości
nie mniej niż 100.000,00 zł) wraz z dowodem opłaty składki, a w razie wygaśnięcia ubezpieczenia
w trakcie realizacji umowy do przedłożenia kolejnego dokumentu potwierdzającego jego
kontynuację, tak aby ubezpieczenie było ważne przez cały czas realizacji niniejszej umowy.
§4
1. Przedstawicielem/ami wykonawcy do kontaktów z zamawiającym w zakresie realizacji umowy
jest/ są:
1) ……………………………………. tel. ………………….., fax. ……………………..
2) ……………………………………. tel. ………………….., fax. ……………………..
2. Przedstawicielami Zamawiającego w zakresie realizacji umowy są:
1) ……………………………………………….
2) ……………………………………………….
2.Każda z osób wskazanych w ust.2. posiada uprawnienie do samodzielnego działania w ramach
realizacji niniejszej umowy, w szczególności w zakresie kontroli i nadzoru należytego wykonania prac
oraz zlecania i odbioru prac.
3.Kontakt telefoniczny podany przez wykonawcę winien być dostępny całodobowo.
4. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 - 2 niniejszego paragrafu może nastąpić poprzez pisemne
oświadczenie złożone drugiej stronie. Zmiana taka nie wymaga do swojej ważności formy aneksu do
niniejszej umowy, ani jakiejkolwiek akceptacji drugiej strony.
§5

1. Wartość umowy zostaje określona do kwoty ……………………………………… zł brutto
(słownie: ……………………………………………), w tym podatek VAT w wysokości
obowiązującej w okresie realizacji umowy.
2. Wykonawcy nie przysługuje względem zamawiającego żadne roszczenie w przypadku, gdy łączna
wartość wynagrodzenia wynikająca z realizacji przedmiotu umowy będzie niższa niż określono
w ust. 1.
3. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w przypadku niewykonania szacowanego zakresu
prac określonego ofercie.
4. Za realizację przedmiotu niniejszej umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie
wykonany zakres prac odebrany bez zastrzeżeń, które stanowi iloczyn cen jednostkowych
określonych w formularzu ofertowym wykonawcy stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
umowy i faktycznej ilości (obmiaru) i krotności wykonanych prac.
§6
1. Dla rozliczeń zamawiającego z wykonawcą obowiązuje wyłącznie miesięczny cykl rozliczeniowy.
2. Podstawę do wystawienia faktury stanowi miesięczny protokół odbioru wykonanych prac,
uwzględniający odbiory częściowe (jeżeli takie były), zatwierdzony bez zastrzeżeń przez
przedstawiciela zamawiającego i podpisany przez obie strony, wraz z rozliczeniem rzeczowofinansowym (zawierającym wyszczególnienie wszystkich składników wynagrodzenia
miesięcznego).
3. Należność za wykonane prace będzie regulowana przelewem na konto wykonawcy w ciągu 30 dni
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia
rachunku zamawiającego. Na fakturze winny być wyszczególnione osobno pozycje i kwoty
dotyczące oczyszczania i konserwacji zieleni.
4. W przypadku wykonania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców rozliczenie z
wykonawcą nastąpi po przedłożeniu zamawiającemu oświadczenia podwykonawcy, iż rozliczenia
z tytułu wykonanych przez podwykonawcę prac zostało dokonane w całości.
5. Strony postanawiają, że przedmiot umowy zostanie wykonany z udziałem niżej wymienionych
podwykonawców, na zatrudnienie których zamawiający wyraża zgodę:
1 ) ……………………………………………………… w zakresie
………………………………………………………..……………………………………………
…,
2) ……………………………………………………… w zakresie
……………………………………..................................................................................................
....,
6. Zamawiający nie dopuszcza zawierania umów podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.
7. Zakazuje się przelewu (cesji) wierzytelności i przejęcia długu z tytułu niniejszej umowy, bez
zgody zamawiającego.
§7
1. Strony postanawiają, że odbiór prac będzie następował protokolarnie. Odbiory dokonywane będą
w kalendarzowych miesięcznych okresach rozliczeniowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do dokonywania odbiorów częściowych (przy czym odbiory te nie stanowią podstawy do
rozliczenia wykonanych prac, natomiast są ujmowane w rozliczeniu rzeczowo-finansowym za
dany miesiąc). Protokolarnego odbioru wykonanych prac dokona przedstawiciel zamawiającego po
uprzednim zgłoszeniu wykonania prac przez wykonawcę.
2. Protokół odbioru będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Jeżeli w toku
czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, zamawiający może
odmówić dokonania odbioru, wyznaczając termin na usunięcie tych wad. W razie nie usunięcia
wad w wyznaczonym terminie zamawiający może naliczyć kary umowne zgodnie z § 8 ust 1 pkt
3) niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia przedstawiciela
zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio prac.
3. W przypadku nie usunięcia wad, wyznacza się wykonawcy ostateczny termin do ich wykonania. W
razie nie usunięcia wad lub upływu wskazanego terminu, wykonawca upoważnia zamawiającego
do usunięcia wad na koszt wykonawcy. Koszty wykonania zastępczego ponosi wykonawca i mogą
być one potrącone z faktury.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonywania własnymi siłami dodatkowych prac związanych
z przedmiotem niniejszej umowy, co nie zwalnia wykonawcy od wykonywania całego zleconego
zakresu prac wg wymaganego standardu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli sposobu realizacji niniejszej umowy.
W przypadku stwierdzenia wad i/lub nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy
zamawiający sporządzi stosowny protokół, który zostanie przekazany wykonawcy i stanowić
będzie podstawę do naliczenia kar umownych zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 2.
§8
1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu
karę umowną w następujących przypadkach i w
wysokościach:
1) w przypadku niepodjęcia wykonywania prac zgodnie z § 1 ust. 1 lub niewykonania prac zgodnie z § 1 ust. 1 w wysokości:
a) 10 % wartości zlecenia, wykonawcy, które otrzymałby gdyby wykonał lub należycie wykonał
prace (dotyczy prac wykonywanych wg harmonogramu)
2) za każdy przypadek lub przypadki nienależytego wykonania umowy, w tym nieosiągnięcie
efektu określonego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w wysokości 20 %
wartości dziennego wynagrodzenia netto wynikającego z zakresu prac, do którego wykonawca
był zobowiązany w danym dniu,
3) za zwłokę w oddaniu określonego zleceniem zakresu prac, w wysokości 10 % wartości zlecenia
za każdy dzień zwłoki,
4) w przypadku nie przedłożenia dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 2 lub nie przedłożenia
dowodu uiszczenia składki ubezpieczeniowej, w wysokości 200,00 zł. za każdy dzień zwłoki.
2. Niezależnie od naliczenia kar umownych za niewykonanie prac lub nienależyte wykonanie prac
wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za te prace.
3. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% łącznej kwoty netto
wskazanej w § 5 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy.
4.Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych
z przedłożonej do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w
kwocie pozostałej do zapłaty, wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej
niepotrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia.
5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy
przekroczy wysokość kar umownych, zamawiający niezależnie od kar umownych ustanowionych
w umowie, zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
6. Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w zapłacie
należności w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązujących przepisów.
7. Nałożenie i zapłata kary umownej nie zwalania wykonawcy z obowiązku należytego wykonania
danej pracy.
§9
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem niżej określonych możliwości i
warunków dokonania takiej zmiany:
1) zmiany strony umowy - wykonawcy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych
przepisów,
2) w sytuacjach, gdy nastąpią zmiany w wysokościach i sposobie płatności należności publiczno –
prawnych poprzez dostosowanie treści umowy do obowiązujących przepisów, a w szczególności w
przypadku zmiany obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT,
3) zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany podwykonawcy i/lub części wykonywanego
przez niego zakresu prac, bądź wprowadzenia nowego podwykonawcy,
4) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z
winy zamawiającego ani wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania
pełnego zakresu prac;

5) zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy , w szczególności dotyczących
sposobu wykonania-realizacji zamówienia lub jego zakresu, podyktowanych obiektywnymi
okolicznościami, których nie można było przewidzieć.
2. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku
wykonawcy wykazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody zamawiającego na jej
dokonanie lub przedłożenia zmiany przez zamawiającego.
3. Jakiekolwiek zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w
formie aneksu.
§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W sytuacji, o której mowa powyżej wykonawca
może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
b) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy wykonawcy,
c) wydania nakazu zajęcia majątku wykonawcy,
d) gdy wykonawca nie rozpoczął wykonywania prac bez uzasadnionych przyczyn oraz ich nie
kontynuuje mimo wezwania zamawiającego,
e) gdy wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z zamawiającym, realizację prac i przerwa ta trwa
dłużej niż 3 dni,
f) gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia osoby nadzorującej i wezwania
do realizacji warunków umowy nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umownymi lub
zaniedbuje zobowiązania umowne.
2.W przypadku odstąpienia od realizacji umowy wykonawca obowiązany jest przerwać wykonywanie
prac i dokonać inwentaryzacji przeprowadzonych prac z udziałem przedstawiciela zamawiającego.
§ 11
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy miejscowo i
rzeczowo dla zamawiającego.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
§ 13
Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla
każdej ze stron.

WYKONAWCA:

Załączniki do umowy:
1. Formularz ofertowy Wykonawcy,
2. Wzór zlecenia,

ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 2 do umowy
ZLECENIE NR ……….. DO UMOWY
Dot. " Utrzymanie czystości na chodnikach, placach, drogach powiatowych, gminnych i
wewnętrznych oraz konserwacja zieleni w granicach administracyjnych gminy miejskiej
Górowo Iławeckie w 2011 r.

1. Data wystawienia:

………….……………………………………..

2. Wystawiający zlecenie:

………………………………..……………….

3. Lokalizacja prac :

…………………………………………………
………………………………………………….

4. Zakres prac:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
5. Termin wykonania (od – do): …………………..…………………………….
6. Przyjmujący zlecenie**:
…………………………………………………
w przypadku otrzymania zlecenia faksem, należy odesłać zlecenie faksem z wypełnionymi pozycjami
oznaczonymi „**”

_____________
ZAMAWIAJĄCY

____________
WYKONAWCA**

