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Załącznik do SIWZ nr: 3 

-Wzór- 
UMOWA  

Nr ZP.272……...2019 
 

zawarta w dniu………………………2019 r. w Koniecpolu, pomiędzy 
 

 Gminą Koniecpol z siedzibą w Koniecpolu przy ul. Chrząstowskiej 6A, 42-230 Koniecpol,           
NIP: 949-21-89-567, reprezentowanej przez Pana Ryszarda Suligę Burmistrza Miasta i Gminy 
Koniecpol, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Moniki Starczewskiej, 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                 
z siedzibą………………………………………………………………………………………………………………………………………. , 
NIP:……………………………, REGON: ………………………….,  
zwanym dalszej części umowy „Wykonawcą”, 
 
zwane dalej „Stronami” umowy. 
 
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 
oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym. 
 

§ 1. 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi w zakresie transportu drogowego związanego                
z remontem i utrzymaniem dróg gminnych w gminie Koniecpol w roku 2019. Usługa obejmuje   
zakup i transport mieszanki dolomitowej na drogi, transport materiałów na drogi oraz 
równanie dróg równiarką drogową. 

2. Szczegółowy zakres ilościowy usługi zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy – formularz 
cenowy wykonawcy. 

3. Przedmiotowa umowa w dotyczy utrzymania dróg gminnych. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprawnego środka transportu/ sprzętu wraz                

z obsługą (kierowca/operator) na każde zgłoszenie Zmawiającego w ciągu maksymalnie                       
…………..godzin od momentu zgłoszenia. Zgłoszenie realizacji poszczególnych rodzajów usługi ze 
strony Zamawiającego odbywało się będzie za pośrednictwem telefonu lub e-maila, przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Fakt otrzymania zgłoszenia wymaga 
niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę za pośrednictwem, telefonicznie lub drogą e-
mail.  

5. Ilości określone w załączniku nr 1 do niniejszej umowy są ilościami orientacyjnymi. Usługa 
realizowana będzie w zależności od potrzeb, przy czym łączna wartość usługi nie może 
przekroczyć maksymalnej wartości nominalnej umowy określonej w § 4 ust. 2 umowy. 

6. Zmiana ilości poszczególnych rodzajów usług wyszczególnionych w formularzu cenowym nie 
może stanowić podstawy do wnoszenia przez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. 

 
§ 2. 

Termin realizacji 
1. Termin realizacji usługi ustala się na okres: od daty zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. 
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2. Świadczenie usługi może być zawieszone przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia 
złych warunków atmosferycznych (np. duże opady deszczu czy śniegu, niskie temperatury, 
itp.). W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą przysługiwały wobec Zamawiającego  żadne 
roszczenia z tego tytułu.  

 
 

§ 3. 
Wymagania stawiane wykonawcy 

 Sprzęt przeznaczony do realizacji usługi muszą być sprawny technicznie i gwarantować 
skuteczną realizację zleconych usług. Pojazdy powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał 
świetlny barwy żółtej, widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości minimum 150m przy 
dobrej przejrzystości powietrza.    

 Środki transportowe używane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy winny 
odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury               
z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 855 z późn. zm) oraz w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania 
badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych badaniach (t.j. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1048 z późn. zm.). 

 Podczas wykonywania zleconych usług wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów  bhp i p. poż. 
oraz  przepisów ruchu drogowego.  

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe                     
w związku z wykonywaniem usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego udzielania odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

 Wykonawca zobowiązuje się do nawiązania stosunku prawnego z osobami, którymi  posługuje 
się przy realizacji przedmiotu umowy, w szczególności do zawarcia umowy o pracę                                
z kierowcami i obsługą sprzętu. Wszelkie obowiązki i uprawnienia z tego wynikające obciążają 
Wykonawcę.   

 Kierowcy środków transportowych oraz operatorzy sprzętu, zatrudnieni przez Wykonawcę do 
wykonywania przedmiotu zamówienia, podczas realizacji usług winni być wyposażeni w 
sprawnie działający telefon, umożliwiający kontakt z nimi przedstawicielowi Zamawiającego.      
 

§ 4.  
Wynagrodzenie 

1. Zamawiający zapłaci za wykonane usługi, według cen jednostkowych netto, ustalonych                       
w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy . 

2. Łączne wynagrodzenie przysługujące wykonawcy (maksymalna wartość nominalna umowy)  
wyniesie brutto …………………………..zł (słownie: ……………………………………………złotych), w tym 
wartość netto: …………………………. zł (słownie:…………………………… złotych), powiększona o 
obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%, co stanowi kwotę: …………………………….. zł 
(słownie: …………………………………….. złote). 

3. Ceny jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 1 do niniejszej umowy są cenami 
ryczałtowymi i obowiązują przez cały okres realizacji umowy. Nie przewiduje się waloryzacji 
cen. 

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka podatku VAT             
i ceny brutto, ceny netto pozostaną niezmienione i obowiązujące przez cały okres 
obowiązywania umowy. 
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§ 5. 

Przedstawiciele stron 
1. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego 

jest: Sławomir Woźniak, tel. (34) 354-03-94, e-mail: slawomir.wozniak@koniecpol.pl  
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy 

jest:…………………………………., tel…………………….., e-mail:……………………………….. 
 

§ 6. 
Sposób rozliczenia  

1. Rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie w okresach miesięcznych, w oparciu                         
o potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego karty pracy lub karty 
drogowe, po wystawieniu faktury przez wykonawcę. 

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy tylko za faktycznie wykonany zakres ilościowy usługi 
określony w kartach pracy lub kartach drogowych, potwierdzonych przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 

3. Zapłata nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 
faktury. 

4. Wykonawca będzie wystawiał faktury w sposób następujący: NABYWCA – Gmina Koniecpol,                    
ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, NIP: 949-21-89-567; ODBIORCA: Urząd Miasta i Gminy,                   
ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol. 

5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 7. 
Sposób realizacji usługi 

1. Zakres usługi i szczegółowa lokalizacja jej wykonania określana będzie każdorazowo przez 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Zlecenie przystąpienia do realizacji usługi Zamawiający będzie  zgłaszał Wykonawcy 
telefonicznie pod numerem telefonu:………………………. lub drogą e-mail na 
adres:………………………………. 

3. Wykonawca wykona prace terminowo, należycie i prawidłowo, zgodnie z zakresem zleconym 
przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

4. W przypadku awarii sprzętu, która uniemożliwia wykonanie zleconej usługi, wykonawca 
zapewni w przeciągu dwóch godzin od zgłoszenia awarii, sprzęt zastępczy na własny koszt. 
Sprzęt  zastępczy musi spełniać wymogi, o  których mowa §3 niniejszej umowy. Podstawienie 
sprzętu niezgodnego z wymaganiami spowoduje jego odesłanie z możliwością naliczania kary 
umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt  4). 

5. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za przestoje sprzętu spowodowane ewentualnymi 
awariami. 

 
§ 8.  

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy będą kary umowne. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych                                   
w szczególności w następujących przypadkach: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek okoliczności, za 
które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wartości wynagrodzenia umownego; 

2) za zwłokę w przystąpieniu do realizacji zgłoszonej przez przedstawiciela Zamawiającego 

mailto:slawomir.wozniak@koniecpol.pl
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usługi, karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego za każdą 
godzinę zwłoki; 

3) za każdorazowe podstawienie niesprawnego pojazdu karę w wysokości 0,1% wartości 
wynagrodzenia umownego 

4) za zwłokę w podstawieniu pojazdu zastępczego, karę umowną w wysokości 0,1% wartości 
wynagrodzenia umownego, za każdą godzinę zwłoki; 

5) w przypadku niepodstawienia któregokolwiek z pojazdów, mimo wezwania 
Zamawiającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy stwierdzony 
przypadek braku wymaganego sprzętu.  

3. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,              
w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu 
okoliczności za które odpowiada Zamawiający. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku zwłoki w zapłacie faktur. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną, 

potwierdzoną przez Zamawiającego część przedmiotu umowy. 
6. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami 
Kodeksu cywilnego. 

7. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne                      
w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. W przypadku, 
gdy Wykonawca nie dokona zapłaty kary umownej w powyższym terminie, Zamawiający 
uprawniony będzie do odliczenia kwoty kary od każdej płatności jaka będzie się należeć 
Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary                   
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu 
umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

 
§ 9. 

Wypowiedzenie umowy/ odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

jeżeli Wykonawca: 
1) nie podstawi pojazdów w ciągu następujących po sobie trzech kolejnych dni; 
2) nie wykonuje umowy lub wykonuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób 

niezgodny ze sposobem ich wykonywania, wskazanym przez upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego; 

3) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie usług i nie kontynuuje ich 
wykonywania  pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego; 

4) naruszył postanowienia niniejszej umowy, w szczególności określone w  § 3 umowy; 
5) utracił uprawnienia do wykonywania usług objętych niniejszą umową.  

2. Zamawiający jest uprawniony również do odstąpienia od umowy ze skutkiem 
natychmiastowym jeżeli majątek Wykonawcy zostanie zajęty w toku postępowania 
zabezpieczającego lub egzekucyjnego.  

3. W razie zaistnienia 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 powyższych okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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§ 10. 
Zmiany umowy 

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 poniżej wymienionych 
okoliczności, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia. 

2. Przewiduje się możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach: 
1) konieczności skrócenia terminu realizacji zamówienia z uwagi na okoliczności 

uniemożliwiające dotrzymanie pierwotnie ustalonego terminu zakończenia realizacji 
umowy, a których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzania SIWZ                       
i w chwili zawarcia niniejszej umowy; 

2) usługi objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ co uniemożliwiło 
terminowe zakończenie przedmiotu umowy.  

3. Dopuszcza się możliwość zmiany podwykonawcy, wprowadzenia nowego podwykonawcy, lub 
rezygnację z udziału podwykonawcy, na pisemny wniosek Wykonawcy. Zmiana 
podwykonawcy 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 
usługi przez podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie. W przypadku gdy 
Wykonawca nie wskaże w ofercie iż zamierza powierzyć część usług podwykonawcom, ich 
wprowadzenie na etapie wykonywania umowy jest niedopuszczalne.  

4. Przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia przysługującego wykonawcy w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT, czasów zmieni się stawka i wartość podatku VAT oraz 
cena brutto. Ceny jednostkowe netto i wartość umowna netto pozostaną niezmienione przez 
cały okres realizacji przedmiotu umowy. 

 
§ 11. 

Podwykonawcy 
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając                   

z nimi stosowne umowy o podwykonawstwo. Przez umowę o podwykonawstwo należy 
rozumieć umowę, o której mowa w art. 2 pkt 9b) ustawy Prawo zamówień publicznych.    

2. Wykonawca  Podwykonawcom powierzy wykonanie następujących części zamówienia: 
1) ………………………………..,  podwykonawcy (nazwa i adres):…………………………. 
2) ………………………………..,  podwykonawcy (nazwa i adres):………………………….                

3. Jeżeli 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 KC 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. 
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6. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania podwykonawcy jak za swoje własne              
i ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą. 

 
§ 12. 

Postanowienia końcowe 
1. W przypadku niewywiązywania się przez wykonawcę z zapisów niniejszej umowy zostanie ona 

rozwiązana w terminie natychmiastowym, obciążając kosztami wykonawcę. 
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu pod rygorem 

nieważności. 
3. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na 

osoby lub podmioty trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem 
nieważności.   

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

5. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwemu miejscowo sądowi. 

6. Umowę wraz z załącznikiem nr 1  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze stron. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                   WYKONAWCA: 
 

 
 
 
 
………………………………… ……………………………… 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załącznik do umowy: 
1) Formularz cenowy wykonawcy. 

 

 


