Załącznik: wzór umowy

Umowa Nr ZKM.7243.8.1.2021
zawarta w dniu ………………. r. pomiędzy Gmina Bielawa reprezentowaną przez:
Pana Aleksandra Siódmaka – zastępcę Burmistrza Miasta zwaną dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:……………………………….- Właściciela
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n :
Bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej na terenie Gminy Bielawa oraz zakup i montaż
dwóch wiat przystankowych.
§2
1.Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na 01.04.2021 r.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 31.12.2021 r.
§3
1. Przedmiot umowy obejmuje :
a) dokonywanie przeglądu stanu technicznego infrastruktury przystankowej będącej własnością
Gminy Bielawa co najmniej raz na 30 dni i składanie sprawozdań do Referatu Komunikacji
Miejskiej w przeciągu 3 dni od dnia przeglądu,
b) zgłaszanie usterek pracownikowi Referatu Komunikacji Miejskiej Urzędu Miasta Bielawa i
uzgadnianie z nim zakresu prac niezbędnych do ich usunięcia,
c) wykonywanie na zlecenie Zamawiającego
drobnych prac ślusarskich i malarskich elementów przystankowych,
napraw uszkodzonych elementów wiat przystankowych
napraw uszkodzeń słupków przystankowych,
d) zakup na rzecz Zamawiającego i montaż dwóch wiat przystankowych na terenie Gminy
Bielawa zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego,
Wykaz miejsc, w których znajdują się wiaty i słupki przystankowe określa załącznik
graficzny Nr 2 do umowy.
Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie ze złożoną ofertą przetargową , stanowiącą
integralną część niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami.
3. Prace wymienione w ust. 1 lit. D są objęte 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym, w czasie
którego Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszystkich stwierdzonych usterek na własny
koszt.

§4
1. Zakres i terminy wykonania poszczególnych prac określane będą w pisemnych zgłoszeniach
wystawianych przez Zamawiającego i potwierdzonych przez Wykonawcę.
2. Zakres prac objętych umową będzie na bieżąco uzgadniany z upoważnionymi pracownikami
Urzędu Miejskiego w Bielawie.
§5
1. Ustala się następujące terminy realizacji robót:
a) roboty awaryjne - bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia; Przez
roboty awaryjne należy rozumieć: likwidację niebezpiecznych dla osób korzystających z
przystanków uszkodzeń infrastruktury przystankowej.
b) pozostałe - w terminie 14 dni lub w innym określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w§ 4
ust. 1.;
c) Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawcę pisemnego zgłoszenia jej wykonania, w którym Zamawiający wskaże lokalizację.
2. W zgłoszeniach o jakich mowa w § 4 ust. 1 Zamawiający wskaże, czy roboty mają charakter
awaryjny czy też nie.
3.

§6
1. Łączne maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy w okresie
obowiązywania umowy nie może przekroczyć kwoty 55.000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt
pięć tysięcy złotych brutto). Remonty bieżące -25.000,00 zł; inwestycje 30.000,00 zł
(w cenach zgodnie z załącznikiem Nr l).
2. Podstawą określenia wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace będzie kosztorys
powykonawczy, opracowany przez Wykonawcę na bazie cen jednostkowych określonych w
Załączniku Nr 1, który stanowi integralną część niniejszej umowy.
3. Odzyskane podczas wymiany elementy infrastruktury przystankowej zostaną zebrane przez
Wykonawcę i przedstawione do oceny technicznej pracownikowi Referatu Komunikacji
Miejskiej. Uszkodzone elementy infrastruktury przystankowej Wykonawca usuwa i
deponuje na własny koszt.
4. Szkło niezbędne do szklenia wiat dostarcza na własny koszt Zamawiający.
§7
1. Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z warunkami
lokalizacyjno - terenowymi infrastruktury przystankowej określonej w załączniku Nr 2 do
umowy i uwzględnił je w swojej ofercie.
§8
1. Odbiór i rozliczenie robót następował będzie w okresach półtoramiesięcznych na podstawie
faktur okresowych.
2. Zamawiający ureguluje należność wynikającą z faktury wystawionej w oparciu o kosztorys
powykonawczy, sporządzony na bazie cen jednostkowych, wyszczególnionych w

Załączniku Nr 1 do umowy, po komisyjnym odbiorze robót, w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania.
§9
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w wysokości 0,2% wartości
robót objętych fakturą okresową za każdy dzień opóźnienia w ich wykonaniu i za każdy
dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu, wyznaczonego na usunięcie wad,
stwierdzonych przy odbiorze lub w czasie trwania okresu gwarancyjnego oraz do potrącenia
ich z faktury Wykonawcy
2. W przypadku każdorazowego stwierdzenia przez Zamawiającego, w obecności Wykonawcy,
nienależytego wykonania przez Wykonawcę prac objętych niniejszą umową innego niż
określony w ust. l - Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kary umownej w
wysokości 5% wartości faktury okresowej, za każdy wynik kontroli i jej potrącenie z
faktury.
§10
1. Strony ustalają, że w przypadku odstąpienia przez jedną ze stron od umowy, strona której
działanie lub brak działania było przyczyną odstąpienia zapłaci karę umowną w wysokości
2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 1 i 2 oraz w § 10 ust. 1.
§ 11
Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§12
Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
dwukrotnego powtarzającego się nienależytego wywiązania się rzez Wykonawcę z
obowiązków, wynikających z niniejszej umowy.
§13

1. Strony zawierając niniejszą Umowę uwzględniły uregulowania dotyczące zasad
przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s. 1) zwanym dalej RODO.
2. W przypadkach nieuregulowanych, niniejszą Umową odwołujących się do przepisów
prawa w zakresie ochrony Danych Osobowych, zastosowanie mają przepisy RODO jak
również inne przepisy prawa polskiego dotyczące ochrony danych osobowych, a także
wszelkie ich nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy

§14
1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszą umowy rozstrzygnięte będą przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności
§15
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , w tym jeden egzemplarza
przeznaczony dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca

Oferta cen jednostkowych netto niżej wymienionych usług
Załącznik nr 1 do umowy Nr ZKM.7243.8.1.2021 zawartej w dniu ………………... 2021r.
Ceny jednostkowe netto dla robót podstawowych oraz ich waga ;
1. Wykonanie i montaż tabliczki / dwustronnej / z nazwą przystanku ……... zł / szt
2. Malowanie słupka przystankowego typ „H" ……….. zł / szt
3. Malowanie konstrukcji Wiaty wraz z kasetonami / 2 boki małe / ……..zł / kpi
4. Malowanie pow. Pełnych np.; bloki ścian tylnych …….. zł / m2
5. Mycie wiat przeszklonych / pełnych / ……... zł / kpi
6. Mycie wiat / bloki szklone , tył blacha /……. zł / kpi
7. Wymiana tabliczki - blacha wraz z dwustronną nalepką i numeracja …….. zł / szt
8. Likwidacja słupka przystankowego …….. zł / szt
9. Wykonanie i montaż słupka typ „H" ……... zł / szt
10. Wykonanie i montaż słupka typu „L"/pojedynczy/ ……... zł / szt
11. Wymiana pokrycia dachu z poliwęglanu ……….. zł / szt
12. Naprawa ścian tylnych wiaty / trapez / + boki kaseton ………. zł / kpi
13. Naprawa ścian tylnych wiaty /płyta warstwowa / + boki kaseton ………. zł /szt
14. Wymiana dolnej części boku wiaty na kaseton o pow 1 szt = 0,70m2 ……... zł / szt
15. Wymiana j.w. lecz kaseton o powierzchni 1 szt = 1,02 m2 ………. zł / szt
16. Uzupełnienie siedziska poj. z PCV …….. zł / szt
17. Montaż siedziska ocynkowanego z siatki z 2-uch elementów ……... zł / kpi
18. Przestawienie wiaty lub montaż w nowym miejscu …….. zł / kpi
19. Uzupełnienie listew dociskowych przy szybach /tj. 2.0 + uszczelki/ …….. zł / szt
20. Uzupełnienie elementów, tablicy rozkładu jazdy / do typ. „L" / …….zł / szt
21. Uzupełnienie szklenia szkłem bezpiecznym + uszczelki i nity ……..zł / m2
22. Zakup na rzecz Zamawiającego i montaż wiaty przystankowej z czterema punktami oporu o
parametrach równoznacznych z wiatą na ul. Sikorskiego w Bielawie wraz z geodezyjnym
wytyczeniem i zewidencjonowaniem jej ………….. zł / szt
23. Zakup w na rzecz Zamawiającego i montaż wiaty przystankowej z dwoma punktami oporu o
parametrach równoznacznych z wiatą na ul.Sikorskiego z jednym elementem ławki wraz
geodezyjnym wytyczeniem zewidencjonowaniem ……….. zł / szt
24. Sprawdzenie i uzupełnienie rozkładów na jednej z 4 stref obejmujących wszystkie linie
danego kierunku (I - Bielawsko - Ostroszowicka, II - Pieszycka, III - Niemczańsko Pilawska, IV - strefa Miasto Dzierżoniów) obsługiwanego przez ZKM wraz z uzupełnieniem
rozkładów – (ryczałt) ……….. zł / objazd
25. Kompleksowa zmiana rozkładów na wszystkich przystankach z wykorzystaniem
materiałów powierzonych przez Zamawiającego - (ryczałt) ………... zł / kpi
26. Uzupełnienie rozkładów (minimum - 5 przystanków) - ryczałt ……...zł / kpi
27. Wykonanie i montaż tabliczki z numeracją linii autobusowej ……….zł / kpi
28. Montaż znaków D-15 na gotowych słupkach (modernizacja) ……….zł / kpi
29. Wymiana uszkodzonych zamknięć przy znaku typu „H" ……...zł / kpi
30. Inne nie wymienione wyżej ………...zł/godz
Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy Nr ZKM.7243.8.1.2021 i akceptuje jej zapisy
pieczątka firmowa:

podpis i data

załącznik Nr 2 do umowy Nr ZKM.7243.8.1.2021
Wykaz przystanków na terenie Gminy Bielawa
L.p
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Nr przystanku, Nazwa przystanku, kierunek geolokalizacja
01
Bielawa Leśny Dworek kier. Dzierżoniów 50.652091 16.582955
02
Bielawa Nowobielawska II a kier. Bielawa 50.658398 16.59364
03
Bielawa Nowobielawska II b kier. Dzierżoniów 50.657203 16.592446
04
Bielawa Nowobielawska kier. Dzierżoniów 50.661491 16.595655
05
Bielawa Nowobielawska kier. Bielawa 50.661491 16.595655
06
Bielawa Sowia b kier. Dzierżoniów 50.666895 16.601695
07
Bielawa Sowia a kier. Bielawa 50.666633 16.601405
08
Bielawa Waryńskiego (Bieltex V) b kier. Dzierżoniów 50.669593 16.603583
09
Bielawa Waryńskiego (Bieltex V) a kier. Bielawa 50.670146 16.603448
10
Bielawa PI. Kościelny b kier. Dzierżoniów 50.674251 16.604218
11
Bielawa PI. Kościlny a kier. Bielawa 50.674608 16.604068
12
Bielawa Ludowa b kier. Dzierżoniów 50.677746 16.605693
13
Bielawa Ludowa a kier. Bielawa 50.678456 16.606
14
Bielawa Bielbaw b kier. Dzierżoniów 50.682161 16.6092
15
Bielawa Bielbaw a kier.Bielawa 50.682008 16.608875
16
Bielawa L.O. (PI. Wolności) kier. Dzierżoniów 50.683026 16.612836
17
Bielawa Os. XXV-lecia kier. Bielawa 50.68432 16.619266
18
Bielawa Os. XXV-lecia kier. Dzierżoniów 50.68432 16.619266
19
Bielawa Góra Parkowa b kier. Dzierżoniów 50.679343 16.61335
20
Bielawa Góra Parkowa a kier. Bielawa 50.68003 16.612923
21
Bielawa Sikorskiego b kier. Dzierżoniów 50.678491 16.62063
22
Bielawa Sikorskiego Rondo a kier. Bielawa 50.679741 16.625978
23
Bielawa Sikorskiego Rondo b kier. Dzierżoniów 50.679506 16.625546
24
Bielawa Sikorskiego a kier. Bielawa 50.678351 16.619393
25
Bielawa Berlinga I kier. Bielawa 50.680813 16.622536
26
Bielawa Berlinga II kier. Dzierżoniów 50.68001 16.623415
27
Bielawa Berlinga III kier. Dzierżoniów 50.683413 16.620286
28
Bielawa Parkowa kier. Dzierżoniów 50.686816 16.622786
29
Bielawa Łącznik 1 Maja b kier. Dzierżoniów 50.689615 16.624581
30
Bielawa Łącznik 1 Maja a kier. Bielawa 50.689485 16.624483
31
Bielawa Batab kier. Dzierżoniów 50.693123 16.628578
32
Bielawa Bata a kier. Bielawa 50.693475 16.629056
33
Bielawa Bieltex I b kier. Dzierżoniów 50.695145 16.637528
34
Bielawa Bieltex I a kier. Bielawa 50.695393 16.63842
35
Bielawa Gazownia b kier. Dzierżoniów 50.702553 16.644515
36
Bielawa Gazownia a kier. Bielawa 50.701316 16.643836
37
Bielawa LOK kier. Bielawa 50.688805 16.622065
38
Bielawa Hotel"Pod Wielką Sową" kier. Bielawa 50.686578 16.616686
39
Bielawa Żeromskiego (PI. Wolności) kier.Bielawa 50.685573 16.612151
40
Bielawa Wojska Polskiego b kier. cmentarz50.685653 16.628705
41
Bielawa Wojska Polskiego a kier. Bielawa 50.686081 16.628515
42
Bielawa Ace Rico a kier. Ostroszowice 50.67078 16.609806
43
Bielawa Ace Rico b kier. Dzierżoniów 50.671421 16.609235
44
Bielawa Ostroszowicka kier. Ostroszowice 50.674745 16.604745
45
Bielawa Szewska b kier. Ostroszowice 50.664248 16.619135
46
Bielawa Szewska a kier. Dzierżoniów 50.664306 16.618896
47
Bielawa Józefówek b kier. Ostroszowice 50.660736 16.624405
48
Bielawa Józefówek a kier. Dzierżoniów 50.66041 16.62469
49
Bielawa Bohaterów Getta b kier.Pieszyce 50.692821 16.619126

50.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Bielawa Bohaterów Getta a kier.Bielawa 50.692756 16.619108
Bielawa Słowiańska Kier. Dzierżoniów 50.669325 16.599905
Bielawa Przodowników Pracy kier. Bielawa 50.674135 16.60298
Bielawa Kasztanowa a
kier.Bielawa 50.674175 16.5981
Bielawa Kasztanowa b kier. Dzierżoniów 50.674175 16.5981
Bielawa SUDETY kier. Dzierżoniów 50.677798 16.590336
Bielawa Os. Biał kier. Dzierżoniów 50.673498 16.596043
Bielawa Ogródki działkowe b kier.Pieszyce 50.695511 16.613898
Bielawa Ogródki działkowe a kier.Bielawa 50.694913 16.614988
Bielawa Mikro osiedle kier. Bielawa - 50.693799, 16.627064
Bielawa Mikro osiedle kier. Dzierżoniów - 50.693555,16.626843
Bielawa Żeromskiego 44 kier. Dzierżoniów - 50.689450, 16.620951
Bielawa Żeromskiego os. Włókniarzy kier. Bielawa - 50.689048,16.619434
Bielawa 1-go Maja kier. Dzierżoniów - 50.682382, 16.611407
Bielawa Cmentarz Komunalny kier.Bielawa - 50.676693 16.63767
Bielawa Nowobielawska III kier.Bielawa 50.655921,16.590606
Bielawa Nowobielawska III kier.Dzierżoniów 50.655133,16.589547
Bielawa Zachodnia 50.684693,16605497

