Umowa nr……..
o świadczenie usług sprzętowych
Umowa zawarta w dniu ………………………………………..
pomiędzy
Zakładem Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o. o.
w Czarnówku, 84-351 Nowa Wieś Lęborska,
reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu – Annę Rudnicką
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
_________________________________
z
siedzibą
w________________________________
przy
ulicy
_______________________________
posiadającym
wpis
do
_____________________________ pod numerem _________________________
posiadającą
NIP
_______________________________,
REGON
__________________________________
reprezentowanym
przez:
____________________
zwanym dalszej części umowy „Wykonawcą”

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ………………………….na
wykonywanie różnych usług sprzętowych na terenie Zakładu Zagospodarowania
Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w
Czarnówku, została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie
usług sprzętowych polegających na wynajmie wraz z obsługą następującego
sprzętu do prac na terenie przedsiębiorstwa Zamawiającego:
a) Kruszarka mobilna szczękowa na kołach o wlocie min. 50 x 50 cm z
przeznaczeniem do kruszenia gruzu. Napęd i obsługa po stronie
wykonawcy. Przewidywana liczba godzin około 300.
b) Dwie spycharki gąsienicowe z lemieszem o szerokości min. 3,0 m;
wadze od 8 do 16 ton, szerokość napędu gąsienicy min. 65 cm. Spycharki
wykorzystywane będą przy pracach rekultywacyjnych, prowadzonych na
składowisku odpadów. Obsługa sprzętu po stronie wykonawcy.
Przewidywana liczba godzin około 2000.
c) Samochód do transportu o ładowności min. 24 t z napędem 6 x6
(wozidło). Operator po stronie Wykonawcy. Przewidywana liczba godzin
około 1000.
d) Ładowarka kołowa o pojemności od 2,8 do 3,5 m3. Operator po stronie
zamawiającego. Przewidywana liczba godzin około 500.
e) Koparka gąsienicowa o wadze od 18 do 25 ton o ramieniu min. 11 m.
Przewidywana liczba godzin około 500.

f) Kompaktor (koła metalowe zębate) do ugniatania odpadów o masie min.
15-17 ton. Przewidywana liczba godzin około 2.000.
2. Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego.
3. Zadana usługa sprzętowa zostanie przyjęta do realizacji i zrealizowana po
uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, pisemnym lub faksem w ciągu ………
godzin od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
§2
1. Termin rozpoczęcia usług będących przedmiotem umowy ustala się: od dnia
podpisania niniejszej umowy do dnia 30 czerwca 2021 r.
2. Kontrolę i nadzór nad realizacją zamówienia z ramienia Zamawiającego
sprawować będzie ………………………………………...
§3
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za wykonanie usług
wynagrodzenie wynikające z iloczynu ilości wykonanych i potwierdzonych w
dokumencie najmu godzin pracy sprzętu oraz cen jednostkowych ujętych w
formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie za wykonanie całego przedmiotu umowy określonego w § 1
ust. 1 – strony ustalają na kwotę netto: ……………………….zł.
(słownie:……………
………………….
plus
podatek
VAT___%:
………………………… zł. (słownie: …………………… …………………….
złotych) co łącznie stanowi kwotę brutto: ………… …………zł (słownie:
……………………………….złotych), ustalone w oparciu o cenę jednostkową
netto ………….zł za 1 roboczogodzinę.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wartości wynagrodzenia o
którym mowa w § 3 ust. 2 w zależności od rzeczywistego zakresu wykonanych
usług.
§4
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozliczane będzie na podstawie
faktur częściowych, wystawionych jeden raz w miesiącu przez Wykonawcę na
adres Zamawiającego.
2. Faktura będzie realizowana pod warunkiem złożenia jej wraz z kompletem
potwierdzonych dokumentów i zaakceptowanym zestawieniem zbiorczym,
zawierającym ilość przepracowanych roboczogodzin w danym okresie
rozliczeniowym.
3. Zestawienie zbiorcze potwierdza …………………………………………. lub inna
osoba upoważniona przez Zamawiającego.
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty
jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty należności wynikającej z
faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury będzie dokonana przez
Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na
fakturze.
6. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT i
posiada
Numer
Identyfikacji
Podatkowej
………………………………………………. oraz upoważnia Wykonawcę do
wystawienia faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

7. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest zapłacić
odsetki ustawowe.
§5
1. Stawka określona w formularzu cenowym obejmuje wszelkie koszty
Wykonawcy, w tym w szczególności koszty materiałów eksploatacyjnych,
naprawy, ubezpieczenie, wynagrodzenie dla operatorów oraz niezbędną
konserwację. Cena za jedną roboczogodzinę wykonywania robót oraz
odpowiednio cena umowna za wykonanie zamówienia będą obowiązywać w
okresie ważności umowy.
2. W przypadku ustawowej zmiany procentowej stawki podatku VAT, kwota
brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana aneksem do
niniejszej umowy.
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§6
Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia mniejszej ilości roboczogodzin
pracy
poszczególnych
urządzeń,
w
zależności
od
aktualnego
zapotrzebowania.
Wykonawca oświadcza, że ma świadomość wynikającej z potrzeb
Zamawiającego ewentualności zmiany zakresu realizacji umowy, a w
szczególności zmniejszenia ilości godzin pracy poszczególnych urządzeń, w
stosunku do ilości wskazanej w niniejszej umowie. Z tego tytułu Wykonawca
nie będzie mógł występować z jakimikolwiek roszczeniami pozostającymi w
związku z niewykonaną część zamówienia.
Zamawiający ma obowiązek przystąpienia do realizacji określonej przez
Zamawiającego usługi nie później niż w ciągu 24 godzin od daty zgłoszenia
zapotrzebowania na dany rodzaj sprzętu.
W przypadku stwierdzenia wad wykonywanych usług Wykonawca ma
obowiązek ich niezwłocznego usunięcia i przystąpienia do dalszej,
prawidłowej realizacji umowy.
§7
Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia swoich pracowników w
zakresie technologii pracy i obsługi sprzętu oraz warunków bhp przy usługach
objętych umową.
Sprzęt musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC i badania techniczne
dopuszczające do ruchu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za stan techniczny sprzętu, oraz
ewentualne szkody na rzecz osób trzecich powstałe w wyniku świadczonych
usług.
Z chwilą dokonania załadunku ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia
materiału ciąży na Wykonawcy.
Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę naprawczo-remontową
sprzętu przewidzianego do wykonania usług.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp, p.
poż oraz ruchu drogowego przy świadczeniu usług.
Czasowa rezygnacja Zamawiającego z usług świadczonych przy użyciu
poszczególnych urządzeń nie ma charakteru definitywnego i w szczególności
nie stanowi podstawy do uznania, że w dalszych okresach obowiązywania

umowy Zamawiający nie będzie miał prawa do żądania wykonywania usług
przy użyciu urządzeń, z których korzystania wcześniej zrezygnował.
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§8
Wykonawca winien zawrzeć na własny koszt umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz
ubezpieczenie środka transportu na czas realizacji usług objętych umową.
Wykonawca jest odpowiedzialny w stosunku do osób trzecich i ponosi
wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z
zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie
wykonywania usług objętych umową . Stosownemu ubezpieczeniu podlegać
powinny w szczególności :
a) odpowiedzialność cywilna za szkody z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej (OC)
b) odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu mechanicznego (OC
pojazdu)
c) następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Przed rozpoczęciem świadczenia usług Wykonawca zobowiązany jest
przekazać Zamawiającemu odpis ( kopię ) umów ubezpieczeniowych jak
wyżej.
Ryzyko usług objętych niniejsza umową, wynikające z braku ubezpieczenia od
OC Wykonawcy ponosi Wykonawca.
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegółową lokalizację robót.

§9
1. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego będzie: ………………….. tel.
…………………………………..
2. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy będzie …………………………………….
§ 10
1. Za usługę niepełną lub wykonaną niezgodnie z warunkami określonymi w
dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany
jest do zapłacenia kar umownych w wysokości:
a) za każdy dzień zwłoki w realizacji usług, licząc od każdej maszyny objętej
zgłoszeniem zgodnie z §6 ust. 3 umowy, - 3.000,00 zł
b) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad wykonanych usług, licząc od każdej
maszyny - 3.000,00 zł,
c) za każdy przypadek naruszenia przepisów BHP – 1.000,00 zł
d) za każdy przypadek korzystania ze sprzętu niesprawnego – 1.000,00 zł
e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w
wysokości 20% kwoty określonej w § 3 ust. 2 bez podatku VAT, ustalonej
w dniu zawarcia umowy,
2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z
należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

4. Potrącenia, o których mowa w ust. 1 lit. a, b mogą być dokonywane po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy lub z faktury końcowej.
5. W przypadku braku możliwości dokonania potracenia w sposób, o którym
mowa w ust.4 kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z
umowy będą zapłacone w ciągu 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę
wezwania do zapłaty.
6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za
nieterminową realizację ciążących na nim płatności.
7. Kary nie będą naliczane, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o
których mowa w § 12 ust. 1 umowy.
8. W przypadku zwłoki w realizacji umowy lub stwierdzenia nienależytego
wykonywania określonych prac Zamawiającemu przysługuje prawo doraźnego
zlecenia ich wykonania podmiotowi trzeciemu, z prawem do żądania pokrycia
przez Wykonawcę ewentualnej różnicy w cenie tych robót, w stosunku do
wartości tych robót ustalonej w oparciu o zasady określone w niniejszej
umowie.
§ 11
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących
przypadkach:
a) zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy,
b) przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od
Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu
umowy,
c) dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy,
d) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli koniczność wprowadzenia
takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa,
e) wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez
Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2. Niezależnie od powyższego, zmiana może nastąpić w każdym przypadku
wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
§ 12
1. 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 od umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
2. Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiający może rozwiązać umowę ze
skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
a) Wykonawca nie podjął się wykonania obowiązków wynikających z
niniejszej umowy lub przerwał ich wykonanie, zaś przerwa ta trwała dłużej
niż 3 dni; w razie wątpliwości przyjmuje się, że przerwa dotyczyć może
nawet jednej z objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego maszyn,

b) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki niezgodnie z warunkami
umownymi, w sposób nienależyty lub zaniedbuje zobowiązania umowne i
pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w
wykonywaniu tych obowiązków.
c) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy z wyjątkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.
3. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku, gdy Zamawiający powiadomił pisemnie Wykonawcę, że nie będzie
mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających z umowy. W takiej
sytuacji Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania jakichkolwiek
świadczeń o charakterze odszkodowawczym.
4. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może
nastąpić wyłącznie w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia,
każdorazowo w terminie do 21 dni kalendarzowych od daty powzięcia
wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy.
§ 13
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają
pisemnej formy, pod rygorem nieważności.
2. Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych
przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 14
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną
rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy , w tym
jeden egzemplarz umowy Zamawiającego i jeden egzemplarz umowy
Wykonawcy zawiera komplet załączników.
4. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.
5. Przez formę pisemną rozumie się również formę elektroniczną, w postaci email na adresy stron:
a) Zamawiający: biuro@zzo-czarnowko.pl
b) Wykonawca: ........................................
6. Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy:

- oferta Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

