
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 

 Wzór umowy 
 
Zawartej w dniu …........................ roku w Koniecpolu pomiędzy : 
Gminą Koniecpol NIP 9492189567 ul. Chrząstowska 6A 42-230 Koniecpol 
 zwaną dalej Zamawiającym , w imieniu którego działa : 
1. Burmistrz – Ryszard Suliga , 
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Moniki Starczewskiej, 
a 
imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL w przyp. os. fizycznej, brzmienie firmy, adres siedziby 
zakładu głównego. w przyp. podm. z KRS również nr wpisu do KRS, właściwy sąd rejestrowy, adres siedziby, a w 
przyp. sp. kapitałowych informacja o kapitale zakładowym 
zwanym dalej Wykonawcą , reprezentowanym przez : 
1. ….................................................................................................................................................... 
2. ….................................................................................................................................................... 
 

§ 1 
Zamawiający powierza , a Wykonawca przyjmuje do wykonania …...................................według oznaczenia CPV 
...........................….. zgodnie z ofertą wybraną w dniu ….............................. 
 

§ 2 
Integralną częścią niniejszej umowy jest : 
Oferta Wykonawcy złożona w dniu ….. 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia . 
Wypełniony formularz oferty . 
Wypełniony formularz kosztorysu ofertowego . 
 

§ 3 
 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego 1 § 1 strony ustalają na : 
Kwota netto : ….............................zł 
słownie : (…......................................................................................................................................) 
Podatek VAT 23% : …................................................................zł 
słownie : ( …......................................................................................................................................) 
co stanowi kwotę brutto . …..........................................zł 
słownie : ( …......................................................................................................................................) 
2. Wynagrodzenie za usługę będzie płatne na podstawie potwierdzonych kart pracy Wykonawcy przez 
upoważnione osoby …......................................... W przypadku samochodów samowyładowczych płatność 
będzie iloczynem ceny jednostkowej i ilości przewiezionych ton materiałów na drogi w gminie Koniecpol. 
Praca koparko-ładowarki oraz równiarki rozliczana będzie wg potwierdzonego czasu pracy (ilość mtg) 
Wynagrodzenie umowne określone w § 3 jest wartością maksymalną, a rzeczywiste wynagrodzenie za 
wykonane usługi wynikać będzie z obliczenia dokonanego na podstawie kart pracy Wykonawcy potwierdzonego 
przez upoważnione osoby ……………………….., uwzględniających poszczególne pozycje kosztorysowe w zakresie 
wykonywania usług. 
3. Wykonawca musi zapewnić podstawienie sprawnego środka transportu/sprzętu wraz z obsługą 
kierowcy/operatora na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu maksymalnie …… godzin od chwili 
powiadomienia. Powiadomienie ze strony Zamawiającego będzie odbywało się za pośrednictwem faksu lub 
telefonicznego/mailowego zlecenia przez upoważnionego pracownika Zamawiającego . Fakt otrzymania 
powiadomienia wymaga niezwłocznego potwierdzenia fexem, mailem, telefonicznie przez Wykonawcę. 
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania na bieżąco zmian w wykorzystywaniu poszczególnych 
pojazdów oraz zmiany w ilości godzin użytkowania sprzętu . 
5. Zamawiający zastrzega , że po upływie terminu jej obowiązywania określonym w § 4 Zamawiający nie będzie 
zlecał dalszych usług , niezależnie od tego , czy usługi zostały wykonane w pełnym wymiarze wynagrodzenia 
umownego wskazanego w § 3 umowy . W takim wypadku wykonawcy nie przysługuje wobec Zamawiającego 
żadne roszczenie z tego tytułu .  
  

§ 4 
Termin obowiązywania umowy określa się następująco : od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r. 



 
 

§ 5 
Nawiązanie stosunku prawnego z osobami którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej 
umowy w szczególności zawarcie umowy z kierowcami i operatorami sprzętu i wszelkie obowiązki i uprawnienia 
z tego wynikające obciążają Wykonawcę . 

 
§ 6 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest : 
……………………………………………………............. 
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest : 
….......................................................................................... 
 

§ 7 
Środki transportowe używane przez Wykonawcę do wykonywania zamówienia powinny odpowiadać warunkom 
technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 r. (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 ze 
zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań 
technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach z dnia 26 czerwca 2012 r,. 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 996 ze zm.) . 
 

§ 8 
Wykonawca podczas wykonywania prac zobowiązany jest do przestrzegania odpowiednich przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów php i ppoż. , oraz przepisów ruchu drogowego 
wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) 
 

§ 9 
Kierowcy środków transportowych oraz operatorzy sprzętu zatrudnieni przez Wykonawcę do wykonania 

zamówienia podczas świadczenia usług powinni być przez Wykonawcę wyposażeni w sprawny telefon 
komórkowy o numerze ….............................................................................................................., ponadto pojazdy 
powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny , błyskowy barwy żółtej , widoczny ze wszystkich stron 

pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza . 
§ 10 

Świadczenie usług może być zawieszone przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia złych warunków 
atmosferycznych (np. duży mróz , śnieg itp.) . W takim wypadku Wykonawcy nie przysługują wobec 
Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu . 
 

§ 11 
1. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w wypadku : 
a) nie podstawienia przez Wykonawcę pojazdów w ciągu następujących po sobie trzech kolejnych dni. 
b)Wykonawca wykonuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z ze sposobem ich 
wykonywania, wskazanym przez Zamawiającego lub osobę odpowiedzialną w jego imieniu za realizację umowy 
wykonania usług. 
c) majątek Wykonawcy zostanie zajęty w toku postępowania zabezpieczającego lub egzekucyjnego 
d)Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi lub przerwał jej świadczenie bez uzasadnionych przyczyn i nie 
kontynuuje jej mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
e)w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy , w szczególności postanowień § 
7,8,9,14 umowy. 
f)Wykonawca utracił uprawnienia do wykonywania usług objętych niniejszą umową. W takim przypadku 
Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, z chwila doręczenia 
Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej. 
2.Ponadto Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia umowy jeżeli: 
a)wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego 
nie można było przewidzieć, w chwili zawarcia umowy- odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 
w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach i musi zawierać uzasadnienie. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonanej części 
umowy. 
3.Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych w następujących przypadkach: 
-kary umownej w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 3 ustęp 1 umowy w przypadku 
wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 



-kary umownej w wysokości 25% przeciętnego wynagrodzenia za jeden dzień wykonywania usług w przypadku 
niepodstawienia któregokolwiek z pojazdów mimo wezwania Wykonawcy –za każdy dzień kalendarzowy nie 
podstawienia pojazdu. 
Kary powyższe mogą być stosowane kumulatywnie. Obowiązek zapłaty kary umownej przez Wykonawcę 
ustalonej zgodnie z niniejszą umową nie wyłączą ani też nie ogranicza możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego naprawienia szkody na zasadach ogólnych . 
 
 
4.Umowa może ulec rozwiązaniu przez każdą ze stron w drodze wypowiedzenia, z zachowaniem miesięcznego 
okresu wypowiedzenia, licząc od dnia zaistnienia okoliczności będących podstawą do wypowiedzenia umowy. 
5.Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej – pod rygorem nieważności. 
6.W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
szczegółowe obowiązki: 
-w termie 14 dni od daty przekazania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół wypowiedzenia. 
-Wykonawca zabezpieczy przerwane usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym , na koszt tej strony, z winy 
której doszło do rozwiązania umowy. 

§ 12 
1.Należności płatne będą w miesięcznym okresie rozliczeniowym odpowiadającemu miesiącu kalendarzowemu, 
na podstawie faktur w ciągu 21 dni od dostarczenia ich Zamawiającemu zaakceptowaniu ich przez 
Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktur są karty pracy Wykonawcy potwierdzone przez upoważnione 
osoby Zamawiającego uwzględniające poszczególne pozycje kosztorysowe w zakresie wykonywania usług. 
2.Należności będą regulowane z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany w fakturze. 
 

§13 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, o ile nie stanowi ona inaczej, mogą być dokonane wyłącznie za 
obopólną zgodą Stron, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksów 

§ 14. 
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub 
podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. 
 

§ 15. 
1.Zamawiający zgodnie z art.144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej , z uwzględnieniem podawanych warunków 
ich wprowadzenia. 
1.2.Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku : 
a)konieczność skrócenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na okoliczności uniemożliwiające dotrzymanie 
pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili 
sporządzania niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy. 
b)usługi objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ co uniemożliwiło terminowe zakończenie 
realizacji przedmiotu umowy. 
 
1.3.Zmiana podwykonawcy-na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, 
wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu 
zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia 
podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń 
podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na 
zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
Zamawiający może dopuścić zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w 
zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego 
podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy można dokonać jedynie, jeżeli wykonywanie części robót przez 
podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w 
ofercie iż zamierza powierzyć część robót podwykonawcom, ich wprowadzenie na etapie wykonywania umowy 
jest niedopuszczalne. 
1.4.Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie można było 
przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma 
bezpośredni wpływ na wykonanie umowy np. gdyby w skutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie 
nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy; 



W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy zmiana którejkolwiek z 
osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. 
Zamawiający akceptuje zmianę wyłącznie wtedy gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie 
same lub wyższe od kwalifikacji doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy , a dokonana zmiana nie 
spowoduje wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 
1.5.Zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 
1.6.Zmiany wynagrodzenia w przypadku: 
a-zmiany obowiązującej stawki podatku VAT 
Zmiany uzasadnione okolicznościami , o których mowa w art.357 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r-Kodeks 
Cywilny (tj.Dz.U. z 2014rpoz.121 z póź.zm)- „Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie 
świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego 
strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami 
współżycia społecznego , oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o 
rozwiązaniu umowy” 
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian , na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie 
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu np.144 ustawy Pzp: 
a-zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy(np. zmiana rachunku bankowego) 
b-zmiana danych teleadresowych 
 
 

§ 16. 
 
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy udziale podwykonawców część Usług: 
1)...................................................................... 
2.Wartość usług wykonanych przez podwykonawcę, którym jest ….................. wynosi 
 ….....................zł. netto +VAT.................... zł=...........................zł 
 roboty............................. wykonane będą pod nadzorem......................... 
3.Jeśli w trakcie realizacji usług Wykonawca poweźmie zamiar zatrudnienia innych podwykonawców 
zobowiązany jest uzyskać zgodę Zamawiającego 
4.W przypadku zatrudnienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności określone w art. 
647 K C w szczególności dostarczyć Zamawiającemu umowę z podwykonawcą. 
5.Zawarcie umów przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności i nakłada obowiązek przedłożenia umowy Zamawiającemu jak również określenia, że 
podwykonawca/dalszy wykonawca ma wykonywać obowiązki na warunkach nie mniej korzystnych niż 
wynikające z niniejszej umowy. 
6.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania podwykonawcy jak za swoje własne i ponosi za nie 
odpowiedzialność odszkodowawczą. 

 
§ 17. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 
 

§ 18. 
Spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 19. 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 Zamawiający: Wykonawca: 
 
 
 
 


