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WZÓR UMOWY nr 25/U/2017 

 

Zawarta w dniu ……………………. w Mikołowie,  pomiędzy: 

 

Zakładem Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Kolejowa 4, kapitał zakładowy: 

87.277.000,00 zł, NIP: 635-10-06-267, reprezentowaną przez:  

…………………………………………………………………………………………… 

zwaną dalej Zamawiającym  

 

a  

…………………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

§ 1 

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy wykonywaniu 

wykopów obiektowych i liniowych umożliwiających usuwanie awarii sieci wod. - kan. oraz dostawę 

materiału ziemnego niezbędnego przy usuwaniu awarii, zgodnie z ofertą Wykonawcy (załącznik nr 1 do 

niniejszej Umowy) uznanej za najkorzystniejszą w oparciu o postępowanie przeprowadzone  w trybie 

przetargu nieograniczonego.  

2. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018r. lub do wyczerpania kwoty, o 

której mowa w §4 ust. 1 umowy.  

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca winien przystąpić do wykonania usługi, o której mowa w § 1 każdorazowo na telefoniczne 

wezwanie Zamawiającego wskazujące miejsce świadczenia usług najpóźniej po 30 minutach od 

powiadomienia. Wykonawca zapewnia dyspozycyjność sprzętu wraz z obsługą operatorską przez całą 

dobę również w dni ustawowo wolne od pracy. 

3. Przy każdorazowym zleceniu, Zleceniodawca poda Wykonawcy informację dotyczącą sprzętu 

niezbędnego do realizacji zlecenia. 

4. Przy każdorazowym zleceniu, Zleceniodawca poda Wykonawcy szacunkową ilość materiału ziemnego 

niezbędnego do usunięcia awarii.  

5. Wykonawca wykonywać będzie zlecone roboty własnym sprzętem, jednocześnie wykonując we własnym 

zakresie wszelkie naprawy i konserwacje sprzętu. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia stałej dostępności sprzętu, a jego awarie bądź 

przeglądy nie będą podstawą do zwolnienia z obowiązku należytego wykonania umowy. 

7. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że Wykonawca musi pozostawać w gotowości do świadczenia 

usług w zakresie usuwania kilku awarii jednocześnie. 

8. Za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania usługi pełną odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 

 

§ 3 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) udostępnienia miejsca realizacji usługi, 

b) terminowej zapłaty w uzgodnionej wysokości za zrealizowanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 4 

1. Maksymalna nominalna wartość zobowiązania Zamawiającego nie może przekroczyć kwoty ………… zł 

brutto w tym VAT 23%. 

2. Wynagrodzenie za wykonane prace objęte Umową ustalone będzie na podstawie iloczynu cen 

jednostkowych podanych w ofercie Wykonawcy i zakresu wykonanych prac oraz zrealizowanych dostaw 

potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.  

3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewyczerpania w okresie trwania umowy kwoty, o której mowa 

w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia, w tym 

odszkodowawcze bądź o zapłatę wynagrodzenia uzupełniającego.   

 

§ 5 

1. Zapłata  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w § 4 niniejszej Umowy, będzie regulowana w oparciu o 

potwierdzone przez Zamawiającego miesięczne raporty pracy sprzętu i miesięczne faktury VAT wystawione 
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przez Wykonawcę.  

2. Raporty pracy sprzętu będą uwzględniały jedynie faktyczny czas wykonywania usługi, bez uwzględniania 

czasu dojazdu sprzętu bądź przestojów na placu robót. Zamawiający będzie uprawniony do wniesienia 

do raportów uzasadnionych zastrzeżeń. Wykonawca  będzie zobowiązany do wprowadzenia do raportów 

zmian i poprawek stosownie do zastrzeżeń Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz 

osoby trzeciej. 

4. Termin płatności faktury – do 14 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego. 

5. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna z konta Zamawiającego na konto 

Wykonawcy  wskazane w fakturze. 

 

§ 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

1.1. za opóźnienie w przystąpieniu do wykonania usługi, w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 2 

w wysokości 0,2% kwoty netto określonej w § 4 ust. 1, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, 

1.2. z tytułu odstąpienia od umowy bądź jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust.1, 

1.3. z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

wysokości 10% kwoty netto określonej w § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z 

przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w wysokości 10% kwoty netto 

określonej w § 4 ust. 1. 

3. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne nie 

pokrywają poniesionej szkody. 

4. Należność z tytułu kar umownych Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

 

§ 7 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 8 
Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego 
miejscowo dla Zamawiającego sądu powszechnego. 
 

§ 9 
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 10 
Integralną część Umowy stanowi oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 
 

§ 11 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy otrzymuje Zamawiający,  
a jeden Wykonawca. 
 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                WYKONAWCA: 

 
 
 
 
 
 
 
 


