
Załącznik Nr 6 do SIWZ Nr IR.272.1.23.2013.III

UMOWA NR ………………..

Zawarta  w  dniu  ………………….  w  Kłobucku,  pomiędzy  Powiatem  Kłobuckim 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku,  

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 posiadającym nr NIP: 574-17-83-156, REGON 152180754 

w imieniu którego występują: 

1. ………………………………………

2. ………………………………………

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………….. z siedzibą w …………………….. 

przy ul. ……………………………. reprezentowaną przez: 

1. …………………………………………………

2. …………………………………………………

posiadającą  nr  NIP  ………………….,  REGON  ……………………………..  zwaną  w  dalszej  części 

umowy Wykonawcą.

- na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., poz. 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiera się 
umowę o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  zamówienie  

pn.  „Usługi  sprzętowe  dla  potrzeb  zimowego  utrzymania  dróg  wojewódzkich  
i  powiatowych  w  sezonie  2013/2014  na  terenie  powiatu  kłobuckiego  -  Obwód 
Drogowy  Nr  2  w  Przystajni”,  poprzez  wynajem  sprzętu,  w  zakresie  części  nr 
………………………….  (zgodnie  z  SIWZ,  złożoną  ofertą  oraz  dokonanym  wyborem 
Wykonawcy).

2. Zamówienie  obejmuje wykonanie  usługi  polegającej  na:  odśnieżaniu,  posypywaniu 
środkiem uszorstniającym i mieszanką solną dróg w celu zmniejszenia i ograniczenia 
zakłóceń  ruchu  drogowego,  wywołanego  takimi  czynnikami  atmosferycznymi  jak 
śliskość zimowa i opady śniegu.

3. Szczegółowy zakres świadczonych usług określony został w ogólnych specyfikacjach 
technicznych, które stanowią załącznik nr 1 do siwz.

§ 2
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie od 15.10.2013r. 

do dnia 30.04.2014 r.
2. Decyzję o użyciu sprzętu, rodzaju pracy i miejscu pracy podejmuje Kierownik Obwodu 

lub w jego zastępstwie pracownik pełniący dyżur przy zimowym utrzymaniu dróg na 
Obwodzie Drogowym.

3. Osoby  wymienione  w  ust.  2  posiadają  kompetencje  do  wzywania  do  pracy  
i  odwoływania  z  pracy  Wykonawcy,  wydawania  poleceń,  instrukcji,  prowadzenia 



bieżącej kontroli pracy, a także codziennego potwierdzania dokumentów Wykonawcy 
w zakresie ilości i jakości wykonywanej pracy. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć 
obsługę każdej jednostki sprzętowej i transportowej w telefon komórkowy.

§ 3
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają 

na  kwotę  brutto  nie  wyższą  niż:  …………………………………..  zł  (słownie: 
………………………………)  zawierającą  podatek  VAT  zgodnie  z  formularzem  ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wartość umowy określona w ust. 1 jest wartością maksymalną mającą zastosowanie 
w  wypadku  zlecenia  maksymalnego  limitu  na  jednostkę  wymienioną  w  wykazie 
sprzętu   przewidzianego do  realizacji  zamówienia  stanowiącego  załącznik  nr  2  do 
niniejszej umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie, w przypadku wystąpienia korzystnych warunków at-
mosferycznych możliwość zlecenia usług w mniejszym zakresie. Zmniejszenie zakresu 
nie stanowi podstaw do żadnych roszczeń wykonawcy. Wykonawca zrzeka się wszel-
kich ewentualnych roszczeń wynikających ze zmniejszenia zakresu umowy.

4. Podstawą do rozliczenia wykonanych usług będą ceny jednostkowe brutto zawarte w 
załączniku nr 1a do formularza ofertowego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. Ceny jednostkowe brutto są niezmienne przez cały okres realizacji umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1  rozliczane będzie na podstawie 
faktur miesięcznych wystawianych przez Wykonawcę do 5 dnia każdego miesiąca na 
Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa 19, NIP: 574—18-32-021.

6. Faktury miesięczne należy wystawić na podstawie dokumentu najmu.
7. Ostateczne  wynagrodzenie  Wykonawcy nie  może przekroczyć  kwoty  wymienionej  

w ust. 1 niniejszej umowy. 
8. Należności  z  tytułu  faktur  będą płatne  przez  Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku 

przelewem na konto wskazane przez wykonawcę.
9. Faktury płatne będą w terminie do 30 dni od daty ich dostarczenia do Powiatowego 

Zarządu Dróg w Kłobucku. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu 
należności na rachunek Wykonawcy.

§ 4
1. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych 

powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności 
cywilnej  za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot.  pracowników  
i osób trzecich, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych powstałe w związku 
z prowadzonymi usługami.

2. Wykonawca  oddaje  do  dyspozycji  sprzęt  łącznie  z  operatorem  posiadającym 
kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonanie usług.

3. Nośniki  pod  piaskarki  i  pługi  samochodowe  (dotyczy  części  1-5)  muszą  być 
wyposażone w tachografy. Zamawiający ma prawo żądać kopii tarczy z tachografu.

4. Zamawiający ma prawo w każdej chwili zamontować na nośniki sprzętu urządzenia 
monitorujące GPS.

§ 5

1. Strony  ustalają  odpowiedzialność  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie 
niniejszej  umowy  przez  zapłatę  kar  umownych  w  wysokości  i  przypadkach 
określonych poniżej:

a. za  każdą  godzinę  braku  dyspozycyjności  od  momentu  podjęcia  próby 
wezwania  do  pełnienia  dyżuru  lub  pracy  sprzętu  w  wysokości  0,05% 
wynagrodzenia brutto określonego dla poszczególnych zadań w formularzu 
ofertowym.



b. za  każdy  kilometr  niedochowania  wymaganego  standardu  określonego  
w ogólnych specyfikacjach technicznych w danej dobie rozliczeniowej na 
utrzymywanej  przez  Wykonawcę  drodze  w  wysokości 0,05% 
wynagrodzenia brutto określonego dla poszczególnych zadań w formularzu 
ofertowym.

c. z  tytułu  odstąpienia  od umowy lub  rozwiązania  z  przyczyn leżących po 
stronie  Wykonawcy  w  wysokości  10% wynagrodzenia  brutto,  o  którym 
mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Łączna  wysokość  kar  nie  może  przekroczyć  20% wartości  wynagrodzenia  brutto  
o którym mowa w § 3 ust.1.

3. Zamawiający  zapłaci  wykonawcy  kary  umowne  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  
z  przyczyn  leżących  po  stronie  Zamawiającego  w  wysokości  10% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 3 ust. 3 umowy. 

2. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie płatne są w terminie 15 dni od dnia 
doręczenia Stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej przez Stronę uprawnioną, 
stosownego wezwania do zapłaty.

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 płatne są przelewem bankowym na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego.

4. Zamawiający  jest  uprawniony  do  potrącenia  należnej  mu  kary  umownej  
z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie 
Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 6
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za wypowiedzeniem bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w razie niewykonania lub nienależytego 
wykonania przez Wykonawcę czynności wynikających z umowy.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy Zamawiający może odstąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach.  W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu  wykonania  części  umowy  bez  prawa 
dochodzenia kar umownych.

3. W przypadku odstąpienia od umowy bądź rozwiązania umowy za wypowiedzeniem 
Zamawiający  zapłaci  za faktycznie  zrealizowaną usługę  potwierdzoną dokumentem 
najmu.

§ 7

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 
Ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  niniejszej  umowy  mogą  być  dokonywane 
wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

4. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności,  których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:

- zmiana  umowy  polegająca  na  zmianie  danych  wykonawcy  bez  zmiany  samego 
wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy);

- zmiany strony umowy – wykonawcy w sytuacji następstwa prawnego wynikającego 
z odrębnych przepisów,

5. Zmiany  treści  umowy dopuszczone  w  ust.  4  nie  mogą  prowadzić  do  zwiększenia 
wynagrodzenia określonego w umowie.



6. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 8
Umowę  sporządzono  w  pięciu  jednobrzmiących  egzemplarzach  –  4  egzemplarze  dla 
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

 

Integralną  częścią umowy jest:
Zał. Nr 1 – Kopia formularza ofertowego.
Zał. Nr 2 – Kopia wykazu sprzętu.


