
Załącznik nr 6 do siwz 
 

 
UMOWA NR ……………………. 

 

zawarta w dniu ............................... 2020 r. w Drawsku Pomorskim, pomiędzy  Gminą Drawsko 
Pomorskie działającą przez Krzysztofa Czerwińskiego – Burmistrza Drawska Pomorskiego,  

ul. gen W. Sikorskiego 41, 78-500 Drawsko Pomorskie,  
zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

…………………………………………………………………………………………….  
zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na 
wyłonienie wykonawcy na „Usługi transportowo – sprzętowe na terenie  gminy Drawsko Pomorskie”, 
została zawarta umowa o następującej treści. 

 

§ 1  
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowo-sprzętowych na terenie gminy 

Drawsko Pomorskie.  

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wynajem nw. zestawu/sprzętu/jednostek 
transportowych wraz z operatorem/kierowcą do jego obsługi [zapis zostanie zmodyfikowane,  

w zależności od części, na którą zawierana jest umowa] 

L.p. CZĘŚĆ  SKŁAD ZESTAWU WYMAGANA 

ILOŚĆ 

 
 

 
 

 

1. 
 

 
 

 
 

 

Część nr 1 

1) samochód ciężarowy wywrotka 10-15 t 
2) spycharko-ładowarka kołowa z napędem 4x4 o 

pojemności łyżki 1,1 – 1,3 m3 
3) równiarka drogowa duża 

długość lemiesza 3,0-4,5 

4) walec ogumiony samojezdny 
5) Samochód ciężarowy wywrotka  o ładowności do 

8 t 

3 szt. 
            

2 szt. 
 

1 szt. 

1 szt. 
 

1 szt. 

2. Część nr 2 Spycharka gąsienicowa o mocy min. 75 KM 

 

1 szt. 

3. Część nr 3 Ciągnik rolniczy z napędem na 2 osie z broną 

talerzową typu ciężkiego 

 

1 szt. 

 

3. Szczegółowy zakres prac zostanie każdorazowo potwierdzony  pisemnym lub ustnym, zleceniem 

Zamawiającego określającym rodzaj i zakres prac, żądany termin ich wykonania. Realizacja  

zamówienia  odbywać  się  będzie  na  zasadzie  telefonicznego  powiadomienia Wykonawcy  

przez  pracownika Urzędu Miejskiego,  który  to  ustala  miejsce  i  czas  podstawienia  sprzętu.  

Czas podstawienia sprzętu nie może przekroczyć 2 godzin. Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania zadań z zakresu utrzymania dróg sprawnymi technicznie jednostkami 

transportowymi i sprzętowymi, oznakowanymi i dostosowanymi do wykonania  zadań  na  

podstawie  obowiązujących  przepisów  w  ilościach  wynikających  z zawartej umowy. 
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4. Karty pracy sprzętu i karty drogowe środka transportu winny być każdorazowo (w dniu 

wykonywania usługi) potwierdzone przez przedstawiciela upoważnionego do potwierdzania czasu 

pracy/liczby przejechanych kilometrów/itp. w imieniu Zamawiającego (pracownika Inwestycji  
i Rozwoju Lokalnego dla części od 1 do 3). 

5. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy  innej 
osobie. 

6. Podstawą ustalenia wynagrodzenia będzie rzeczywisty czas pracy sprzętu/środka transportu, 

potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w kartach pracy 
sprzętu/karcie drogowej, wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie na podstawie faktury 

VAT obejmującej wyszczególnienie usług za miesiąc poprzedni, w tym: liczbę godzin 
pracy/tonokilometrów/m2, stawkę jednostkową usługi, potwierdzonych przez  pracownika 

Zamawiającego, z uwzględnieniem zapisów Rozdz. XII ust. 2 SIWZ. 
7. W ceny jednostkowe należy wliczyć koszty obsługi sprzętu/jednostki transportowej (koszty 

operatora).  

8. Ceny jednostkowe określone przez oferenta w ofercie cenowej zostały ustalone na okres ważności 
umowy i nie będą podlegały zmianom. 

 

§ 2  
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę do dnia 15 grudnia 2020 r.  

 
 

§ 3  

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają stawki w wysokości: 
[poniższy zapis zostanie zmodyfikowane, w zależności od części, na którą zawierana jest umowa] 

 
Część I 
 

Przedmiot 

zamówienia 

Jednostka rozliczeniowa Cena 

netto 
[zł] 

VAT 

[zł] 

Cena brutto 

[zł] 

samochód ciężarowy 

wywrotka 10-15 t  
   

stawka za 1 godz. pracy przy 

odległości do 10 km (liczone od   
miejsca załadunku do miejsca 

rozładunku), 

   

samochód ciężarowy 
wywrotka 10-15 t  

 

stawka za 1 tkm przy odległości do 
10 km (liczone od   miejsca 

załadunku do miejsca rozładunku), 

   

samochód ciężarowy 
wywrotka 10-15 t  

 

stawka za 1 tkm przy odległości 

powyżej 10 km (liczone od   

miejsca załadunku do miejsca 
rozładunku), 

   

spycharko-ładowarka 

kołowa z napędem 4x4 o 
pojemności łyżki 1,1 – 

1,3 m3   

stawka za 1 godz. efektywnej pracy 
wraz z kierowcą/operatorem 

   

równiarka drogowa duża 
długość lemiesza 3,0-4,5     

stawka za 1 godz. efektywnej pracy 
wraz z kierowcą/operatorem 

   

walec ogumiony 
samojezdny    

stawka za 1 godz. efektywnej pracy 
wraz z kierowcą/operatorem 

   

samochód ciężarowy 

wywrotka  o ładowności 
do 8 t 

stawka za 1 godz. pracy przy 
odległości do 10 km (liczone od   

miejsca załadunku do miejsca 
rozładunku), 
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samochód ciężarowy 
wywrotka  o ładowności 

do 8 t 

stawka za 1 tkm przy odległości do 
10 km (liczone od   miejsca 

załadunku do miejsca rozładunku), 

   

samochód ciężarowy 
wywrotka  o ładowności 

do 8 t 

stawka za 1 tkm przy odległości 
powyżej 10 km (liczone od   

miejsca załadunku do miejsca 
rozładunku), 

   

 

Część II 
 

Przedmiot 

zamówienia 

Jednostka rozliczeniowa Cena 

netto 
[zł] 

VAT 

[zł] 

Cena brutto 

[zł] 

Spycharka gąsienicowa o 
mocy min. 75 KM   

   

stawka za 1 godz. efektywnej 

pracy wraz z kierowcą/operatorem 

   

 
Część III 

 

Przedmiot 
zamówienia 

Jednostka rozliczeniowa Cena 
netto 

[zł] 

VAT 
[zł] 

Cena brutto 
[zł] 

Ciągnik rolniczy z 
napędem na 2 osie z 

broną talerzową typu 
ciężkiego 

stawka za 1 godz. efektywnej pracy 

wraz z kierowcą/operatorem 

   

 

 
2. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy nie może przekroczyć 

kwoty: [poniższy zapis zostanie zmodyfikowane, w zależności od części, na którą zawierana jest 

umowa] 

1) dla części 1 -  kwoty 275.000,00 złotych brutto; 

2) dla części 2 -  kwoty  15.000,00 złotych brutto;  

3) dla części 3 -  kwoty  10.000,00 złotych brutto; 

3. Wszelkie koszty związane z realizacją usługi opisanej w § 1 wliczone są w cenę wykonania usługi.  
4. Wynagrodzenie za wykonane usługi płatne będzie na podstawie faktury VAT obejmującej 

wyszczególnienie usług za miesiąc poprzedni, w tym: liczbę godzin pracy/tonokilometrów/m2, 

stawkę jednostkową usługi, potwierdzonych przez  pracownika Zamawiającego w terminie 14 dni 
od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  
Nr …………………………………w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 
do siedziby Zamawiającego. 

6. Rozliczenie płatności za wystawione faktury będzie następowało na zasadzie podzielonej płatności 
tzw. „split payment”. 

7. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy należy do Wykonawcy i został 

do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 
8. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
9. Cesja wierzytelności jest możliwa jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem 

nieważności. 
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§4 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokości: 

1) za zwłokę w wykonaniu usług lub nieprzystąpienie do wykonania zadania przez 

Wykonawcę w wysokości 5 % wartości faktur wystawionych przez Wykonawcę za 

wykonanie całości usług w miesiącu poprzednim; 

2) za nieprzystąpienie do wykonania zadania przez Wykonawcę w wysokości 5 % wartości 

faktur wystawionych przez Wykonawcę za wykonanie całości usług w miesiącu 

poprzednim. 

2. W przypadku niewłaściwego wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w każdym czasie, żądając od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 10% 

wartości faktur wystawionych przez Wykonawcę za wykonanie całości usług w miesiącu 

poprzednim, a także odmówić zapłaty za nieprawidłowo wykonaną usługę. 

3. Dopuszcza się możliwość  dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w pełnej wysokości. 

4. W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, Zamawiający odstąpi 

od umowy ze skutkiem natychmiastowym. Zapisy ust. 1, 2, 3  stosuje się odpowiednio. 

 
§ 5 

 
Wszelkie zmiany wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

 
§  6 

 
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

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; 

odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, 

2) w razie złożenia wniosku o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  

4) Wykonawca nie rozpoczął świadczenia usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
2.  Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane 
Wykonawcy co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia. 

3. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 
1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług w toku, według stanu na 
dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane usługi w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej 

strony, która dała powody odstąpienia od umowy. 
4. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za 
usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

 
 

§ 7 

1. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy zostaną poddane rozstrzygnięciu 

przez właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego sąd powszechny. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych i innych przepisów. 
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3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 
 

§ 8 
Wykaz załączników do Umowy stanowiących jej integralną część: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; 

2. Oferta przetargowa. 
 

 
 

         ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 


