
                                                                                                       

                                                                                                                       Zał. nr 4 do SIWZ 

Znak spr. ZZP.271.01.2018 

Projekt                       

 

 

UMOWA   nr  272. 01. ……. 2018   

 

Zawarta w dniu ………………………. r. pomiędzy Gminą Opoczno,  

ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, którą reprezentuje: 

Burmistrz Opoczna – 

zwanego dalej Zamawiającym, z jednej strony   

a .................................................................................................................................................... 

wpisanym pod numerem ewidencyjnym   NIP ........................    REGON ................................. 

zwanym dalej Wykonawcą, którego reprezentuje:   ……............................................................ 

 

 

§ 1 Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są „Usługi transportowo- sprzętowe na terenie miasta i 

gminy Opoczno  w 2018 roku”.  

Zamówienie obejmuje bieżące usługi sprzętu i transportu w zakresie: 

a) obsługi inwestycji drogowych, pracy sprzętu przy korytowaniu, transporcie i przewozie 

materiałów, załadunek, wyładunek, wywóz itp. na różne budowy z terenu miasta i gminy ze 

wskazanego przez Inwestora miejsca odbioru. 

b) załadunku gruzu, transportu szlaki, żwiru, piachu na wskazaną przez inwestora budowę z terenu 

miasta i gminy Opoczno, ze wskazanego przez Inwestora miejsca odbioru. 

c)  pracy sprzętu przy korytowaniu, odmulaniu, plantowaniu terenu, przewozie materiałów  

(dotyczy różnych robót niezbędnych do wykonania w 2018 roku). 

2. Wszystkie prace wykonywane będą w obrębie miasta i gminy Opoczno po wcześniejszym 

uzgodnieniu szczegółów wykonawczych z Wydziałem Techniczno-Inwestycyjnym. 

3. Wykonawca świadczyć będzie usługi sprzętem zgodnie z wymaganym minimum określonym w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

4. W ramach w/w zadania sprzęt typu koparka, koparko- ładowarka oraz samochody 

samowyładowcze będą wykorzystywane w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

5. Zarówno sprzęt, jak i środki transportu winny być sprawne, w ciągłej gotowości i dyspozycji 

Zamawiającego. 

6. Środki transportu samowyładowcze winny posiadać sterowany wyładunek z kabiny kierowcy. 

7. Od chwili rozpoczęcia załadunku ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia ładunku obciąża 

Wykonawcę umowy. 

8. Zastrzega się możliwość zmniejszenia zakresu niniejszych usług. 

9. Za szkody powstałe na skutek niewykonania niniejszego zadania odpowiada Wykonawca. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie realizacji niniejszej 

umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym 

powierza wykonanie przedmiotu umowy. 

11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przestrzegania zasad i przepisów bhp i ppoż w trakcie 

realizacji niniejszej umowy. 

12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe, w tym sprzęt, Wykonawcy. 

 

§ 2. Termin realizacji zamówienia. 

1. Termin realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot umowy: od daty podpisania umowy do 

31.12.2018r. 

2. Wykonawca będzie realizował poszczególne usługi na podstawie zgłoszeń dokonanych przez 

Zamawiającego przekazywanych (pisemnie/ SMS /faks / e-mail) na (numer…………………..……./ 

adres e-mail………………………………………. 



3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego odbierania zgłoszeń, o których mowa w ust. 2 w 

celu wykonania poszczególnej usługi zgodnie z warunkami niniejszej umowy pod rygorem kar 

umownych określonych w § 6. 

4. Zamawiający udokumentuje dokonanie zgłoszenia poprzez wydruk jego treści z oznaczeniem 

godziny jego przekazania Wykonawcy. 

5. Oferowany czas reakcji Wykonawcy zgodnie z formularzem ofertowym wynosi …………, a 

jego bieg rozpoczyna godzina zgłoszenia, w sposób opisany w punkcie 4. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania cotygodniowego kontaktu telefonicznego z 

Zamawiającym w celu uzyskania informacji o planowanych terminach usług. 

 

  § 3.  Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wynagrodzenie  za wykonany zakres usług będący przedmiotem umowy,  wg cen 

jednostkowych zawartych w formularzu ofertowym tj:  

1) Cena za pracę koparko-ładowarki o pojemności łyżki od 0,6-1,0 m3- za 1 godz. pracy: 

cena brutto-…………...... zł 

w tym podatek VAT stawka- ……….. %, co stanowi kwotę-………….zł 

cena netto-……………… zł 

2) Cena za pracę koparki jednonaczyniowej (obrotowej) o poj. łyżki ok. 0,6 m3- za 1 godz. 

pracy: 

cena brutto-…………...... zł 

w tym podatek VAT stawka- ……….. %, co stanowi kwotę-………….zł 

cena netto-……………… zł 

3) Cena za pracę samochodu samowyładowczego do 10 ton (przewiezienie materiału bez 

kosztów załadunku) – za 1 godz. pracy: 

cena brutto-…………...... zł 

w tym podatek VAT stawka- ……….. %, co stanowi kwotę-………….zł 

cena netto-……………… zł 

4)  Cena za pracę samochodu samowyładowczego powyżej 10 ton (przewiezienie materiału bez 

kosztów załadunku) – za 1 godz. pracy: 

cena brutto-…………...... zł 

w tym podatek VAT stawka- ……….. %, co stanowi kwotę-………….zł 

cena netto-……………… zł 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 z zastrzeżeniem, że 

całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty ………………… zł 

brutto. 

3. Ceny jednostkowe, o których mowa ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmują wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z  warunków realizacji umowy 

określonych w niniejszej umowie i SIWZ. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 

z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany cen jednostkowych o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Warunki płatności: Sukcesywnie w ciągu trwania umowy przelewem na rachunek Wykonawcy 

wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury u 

Zamawiającego  z załączonym protokołem wykonanych usług.  

5. Spełnieniem świadczenia jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców wynagrodzenie 

realizowane będzie w następujący sposób: 

a) Wykonawca składając fakturę, która obejmuje zakres realizowany przez Podwykonawcę, dokona 

wyszczególnienia należności przysługującej Podwykonawcy. 

b) Wykonawca w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego przedłoży Zamawiającemu, 

potwierdzoną przez bank, kserokopię przelewu dokonanego na rachunek Podwykonawcy. Brak 

potwierdzonej kserokopii skutkować będzie zatrzymaniem wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy. 



c) Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę wynagrodzenia określonego w umowach z 

podwykonawcami na rzecz tych podwykonawców.    

7. Koszt przewozu materiałów liczony będzie za godzinę przewozu ładunku (bez dojazdu do miejsca 

załadunku, pracy). Koszt pracy koparki liczony będzie za pracę koparki (bez dojazdu do miejsca 

załadunku, pracy) 

8. Płatnik:  

Gmina Opoczno 

ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno 

NIP 7681717575 

 

§ 4. Podwykonawstwo 

1. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców, Wykonawca przedstawi  

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

2. Każda umowa o podwykonawstwo winna zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu prac przewidzianych do wykonania, 

b) terminów realizacji. 

c) wynagrodzenia, 

d) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy 

3. Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub zrezygnować z Podwykonawcy, na którego 

zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunku 

udziału w postępowaniu lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia 

wobec tego podwykonawcy. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

podwykonawców w trakcie wykonywania usługi. 

 

§ 5. Przedstawiciele Stron. 

Osobami zobowiązanymi do stałego nadzoru nad realizacją niniejszej umowy są: 

1. Ze strony Wykonawcy:……………………………………………………………………... 

tel.……………………………………........; faks………….………………………………….. 

2. Ze strony Zamawiającego: Tadeusz Piekarski, Wydział  TI , tel. 44/ 736 31 34;  

faks 44/ 736 31 11. 

 

§ 6. Kary umowne 

1.Zamawiający zastrzega zastosowanie kary umownej na wypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) w wysokości 300 złotych brutto  za każdy dzień zwłoki licząc od upływu oferowanego czasu 

reakcji na zgłoszoną usługę.                                                                                                                                                                                             

b) 5 000,00 zł brutto z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

c) 5 000,00 zł brutto za zaniechanie obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów Wykonawcy 

lub podwykonawców o zatrudnianiu na podstawie umów o pracę pracowników wykonujących pracę 

przy realizacji niniejszej umowy, wraz z dowodami o których mowa w § 9 ust. 5 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 000,00 zł brutto z tytułu odstąpienia 

od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego za wyjątkiem wystąpienia sytuacji unormowanej 

w art.145 ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający zastrzega prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony   mogą 

dochodzić odszkodowania uzupełniającego na podstawie Kodeksu Cywilnego. 



 

§ 7. Zmiana treści umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, 3. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, w przypadkach wskazanych w 

art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej 

z następujących okoliczności: 

a) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu 

lub zdrowiu ludzi, 

b) na skutek okoliczności , za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności tj. siła wyższa, nagłe 

załamania warunków atmosferycznych; zamieszki, strajki; nagłe przerwy w dostawie energii 

elektrycznej; promieniowanie lub skażenia. 

c) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest 

skutkiem zmiany przepisów prawa, 

d) zmiany ustaw i aktów prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem 

zamówienia, w takim przypadku będą miały zastosowanie nowe przepisy prawa. 

3. Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku 

ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W przypadku takiej zmiany, strony umowy zobowiązują się 

do podpisania aneksu do umowy, regulującego wysokość podatku VAT i ceny brutto umowy.  

4. Zmiana treści umowy pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego 

po podpisaniu przez obie Strony 

5. W  przypadku zmiany osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia ze strony Wykonawcy, 

zmiana osób wskazanych w umowie, a uczestniczących w wykonaniu zamówienia wymaga aprobaty 

stron umowy, natomiast nie wymaga sporządzenia aneksu. 

 

§ 8. Odstąpienia od umowy 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych przez 

ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeks Cywilny, a także: 

a) likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

b) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie i zaniechania zmiany  sposobu jego 

wykonania mimo upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na dokonanie zmiany. 

c) wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania usługi pomimo wezwania 

złożonego na piśmie, 

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

d) przypadku dwukrotnego stwierdzenia, że sprzęt lub transport są niesprawne przez kolejne 3 dni 

bądź w dyspozycji Zamawiającego jest brak sprzętu w ilości wymaganego minimum. 

- w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

4. Zamawiający ma prawo, zachowując wszelkie prawa i roszczenia przeciwko Wykonawcy, 

odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się z 

obowiązku zapłaty za fakturę po upływie 14 dni kalendarzowych od terminu zapłaty, pomimo 

wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie. 

6. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z 

podaniem uzasadnienia.  

 

 § 9. Zatrudnienia na umowę o prace 

1. Stosownie do norm zawartych w przepisie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące 

następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: wykonywanie prac fizycznych 



objętych zakresem umowy, w tym operatorów sprzętu jeżeli wykonywanie tych czynności polega na 

wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy: 

1.1 Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 

każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 

zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących, wskazane wyżej czynności. 

2. Wykonawca w momencie podpisywania umowy składa oświadczenie, że do czynności 

wskazanych w ust. 1 oddelegowuje osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:  

- dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie;  

- datę złożenia oświadczenia; 

- wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób oraz imion i nazwisk tych osób;  

- rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu;  

- oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy. 

3. Każdorazowa zmiana osób o której mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy - Wykonawca 

do wiadomości Zamawiającego pisemnie przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do 

wykonania zamówienia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i 

dokonywania ich oceny;  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w 

wymogów;  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.  

5. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 

bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

6. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących czynności wskazane w ust. 

1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili 

stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę w/w wymogu - za każdą osobę 

świadcząca czynność na podstawie innej niż umowa o pracę, w danym miesiącu kalendarzowym 

świadczenia czynności. 

7. Zamawiający, jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisu art. 7 pkt 4 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016r. poz.922) zobowiązuje się do 

                                                 
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać 
przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy 
musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  



zachowania poufności danych osobowych, o których mowa w ust. 3 oraz do ich zabezpieczenia przed 

ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym. 

 

§ 10 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony 

2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

4. Jeżeli postanowienia niniejszej umowy są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, nie narusza 

to ważności i skuteczności pozostałych postanowień niniejszej umowy. Zamiast nieważnych albo 

nieskutecznych postanowień obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która – jeżeli tylko będzie 

to prawnie dopuszczalne – w sposób możliwie jak najbliższy odpowiadać będzie temu, co Strony 

ustaliły, pod warunkiem, że całość Umowy bez nieważnych albo nieskutecznych postanowień 

zachowa rozsądną treść. 

5. W przypadku zmiany siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy strony umowy zobowiązują się do 

niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o zaistniałej zmianie. 

6. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

 

  

    Zamawiający                                                                                                Wykonawca                                                                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

  Kontrasygnata Skarbnika 


