Umowa o świadczenie usług koparko - ładowarką

zawarta w dniu ……………………. w Prabutach pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa „PEWIK” Sp. z o. o., z siedzibą w
Prabutach (82-550), przy ul. Kwidzyńskiej 15, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135996, NIP: 581-00-05-078, REGON:
170349995
zwanym w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Mariusza Kubich,
a
………………………………………………………………………….zwanym

w

treści

umowy

WYKONAWCĄ
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonywanie bieżących usług koparko
– ładowarką oraz koparko - ładowarką wyposażoną w młot udarowy na terenie Miasta i Gminy
Prabuty, w zakresie, który każdorazowo określi Zamawiający.
2. Wykonawca zapewni świadczenie usług koparko – ładowarką oraz koparko – ładowarką
wyposażoną w młot udarowy o parametrach określonych w przygotowanym przez Zamawiającego
zaproszeniu do złożenia oferty z dnia 26.11.2021 r. oraz ofercie złożonej przez Wykonawcę z dnia
………., pozostając w stałej gotowości do świadczenia usługi, tj. przez całą dobę, siedem dni w
tygodniu (także w dni ustawowo wolne od pracy).
3. W ramach świadczonych usług koparko – ładowarką lub koparko – ładowarką wyposażoną w
młot udarowy Wykonawca będzie w szczególności wykonywał następujące prace:
1) roboty ziemne;
2) korytowanie i profilowanie gruntu;
3) załadunek i rozładunek;
4) przywrócenie gruntu do stanu pierwotnego po wykonanych robotach.
4. Wykonawca zobowiązuje się we własnym zakresie dostarczyć odpowiednią koparko - ładowarkę
lub koparko – ładowarkę wyposażoną w młot udarowy (w zależności od zgłoszonych potrzeb
przez Zamawiającego) wraz z operatorem we wskazane przez Zamawiającego miejsce
świadczenia konkretnych robót na terenie Miasta i Gminy Prabuty w czasie nieprzekraczającym
90 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.
5. Zgłoszenia zapotrzebowania będzie każdorazowo dokonywał upoważniony przedstawiciel
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.................................................................... czynny całodobowo. Przedstawiciel Zamawiającego
określi w szczególności miejsce i zakres robót, które winny zostać wykonane przez Wykonawcę.
§2
1. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje odpowiednim sprzętem oraz osobami posiadającymi
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie, niezbędnymi do należytego wykonania
niniejszej umowy, a także zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością,

sprawnością wykonania, zgodnie z przepisami prawa, wymaganiami określonymi przez
Zamawiającego, zasadami wiedzy i sztuki technicznej oraz BHP.
2. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności, odstąpić od wskazanego przez niego sposobu wykonania zlecenia.
§3
1. Wykonawca za każdą godzinę świadczenia usług koparko - ładowarką otrzyma od Zamawiającego
kwotę ….. zł plus VAT, w przypadku świadczenia usługi koparko - ładowarką wyposażoną w
młot udarowy kwota ta będzie powiększona o 40%.
2. Wykonawca za każdy miesiąc pozostawania w całodobowej gotowości do świadczenia usługi
otrzyma od Zamawiającego kwotę ……. zł plus VAT.
3. Czas świadczenia usług, o którym mowa w ust. 1, obejmuje tylko faktyczny czas pracy koparko –
ładowarki (od tego momentu w niniejszej umowie wymieniając „koparko – ładowarkę” Strony
mają również na myśli „koparko – ładowarkę wyposażoną w młot udarowy”) bez czasu dojazdu
lub transportu koparko - ładowarki na miejsce jej pracy i powrotu z tego miejsca.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i wydatki związane z
realizacją przedmiotu umowy (w szczególności koszty pracy koparko - ładowarki, koszty paliwa,
koszty dojazdu lub transportu koparko - ładowarki na miejsce pracy i z powrotem, koszty pracy
operatora, koszty serwisu koparko - ładowarki itp.).
5. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu złego oszacowania wszelkich kosztów wykonania niniejszego
zlecenia, a także oddziaływania innych czynników mogących mieć wpływ na koszty.
Niedoszacowanie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie mogą
być podstawą do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia, określonej w ust. 1.
6. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 Zamawiający będzie płacił Wykonawcy w terminie 7 dni od
daty odbioru konkretnych robót i dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury
zbiorczej, uwzględniającej usługi wykonane przez cały miesiąc kalendarzowy, na wskazane przez
Wykonawcę konto bankowe.
7. Strony oświadczają, iż za datę zapłaty uznają datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe i osobiste wyrządzone
Zamawiającemu, jak i osobom (podmiotom) trzecim, w trakcie wykonywania prac koparko –
ładowarki. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas realizacji usług objętych niniejszą umową.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną, w tym odpowiada za płatność
ewentualnych należności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałych w
związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z niniejszej umowy i tym
samym przejmuje na siebie w szczególności wszelką odpowiedzialność za roszczenia osób
(podmiotów) trzecich kierowanych do Zamawiającego.
3. W chwili podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
aktualną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem umowy. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż
200 000,00 zł.

4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego przez cały czas obowiązywania niniejszej
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, za szkody wyrządzone osobom
(podmiotom) trzecim, w tym Zamawiającemu, w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem umowy oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w ramach wykonywania
przedmiotowych usług. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 200 000,00 zł.
5. Oprócz ubezpieczeń wskazanych w ust. 3 i 4, Wykonawca winien przez cały czas obowiązywania
niniejszej umowy posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa ubezpieczenia dla koparko –
ładowarek, które będzie wykorzystywał w ramach świadczenia przedmiotowych usług.
6. Wykonawca oświadcza, że zarówno on, jak i osoby wykonujące powierzone przez niego prace w
ramach niniejszej umowy znają i przestrzegają przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz w szczególności przyjmują na siebie obowiązki określone w odpowiednich przepisach
kodeksu pracy związanych z przestrzeganiem lub nadzorowaniem zasad BHP.
§5
1. Strony ustalają, że Wykonawca w sytuacji, kiedy osobiście (w tym w ramach prowadzonego przez
niego przedsiębiorstwa) nie będzie mógł wykonać zleconych na mocy niniejszej umowy usług,
może za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, powierzyć
wykonanie usług posiadającym stosowne kompetencje, uprawnienia i sprzęty osobom
(podmiotom) trzecim, w oparciu o umowę o podwykonawstwo.
2. Umowa o podwykonawstwo winna mieć pod rygorem nieważności formę pisemną i być okazana
Zamawiającemu do wiadomości i akceptacji.
3. Podwykonawca winien przestrzegać wszystkich obowiązków oraz spełniać wszystkie warunki
przewidziane w niniejszej umowie dla Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za spełnienie tych obowiązków i warunków przez podwykonawcę.
4. Podwykonawca i Wykonawca ponoszą pełną i solidarną odpowiedzialność za działania i
zaniechania podwykonawcy, a w szczególności za szkody wyrządzone w tracie wykonywania prac
przez podwykonawcę względem Zamawiającego i osób (podmiotów) trzecich.
§6
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 01.01.2022r. do 31.12.2023 r.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. W przypadku nieprzestrzegania lub nienależytego wykonywania niniejszej umowy przez
Wykonawcę, Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. W związku z wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie będzie
przysługiwało jakiekolwiek odszkodowanie lub zwrot wydatków, także, gdy wypowiedzenie nie
nastąpi z ważnego powodu.
§7
1. W przypadku awarii koparko – ładowarki dostarczonej przez Wykonawcę, Wykonawca
niezwłocznie zapewni na własny koszt zastępczy sprzęt wraz z obsługą operatora, a Zamawiający
nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
2. Za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia pracy koparko - ładowarki w stosunku do terminu
(godziny) opisanego w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 500,00 zł.

3. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody, w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa wartość
zastrzeżonej w ust. 3 kary umownej.
4. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu (godziny) rozpoczęcia zleconej
konkretnej usługi koparko - ładowarki, określonego w § 1 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający
może zlecić wykonanie prac innej osobie (podmiotowi), a Wykonawcę obciążyć związanymi z
tym kosztami.
5. Zamawiający ma prawo potrącić należne od Wykonawcy kary umowne, odszkodowania i koszty,
wraz z odsetkami, z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy od Zamawiającego, na co
Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.
§8
1. Zmiana treści niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
3. Sądem właściwym we wszelkich sporach powstałych pomiędzy stronami na tle realizacji
niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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