UMOWA Nr …………..

zawarta w dniu ………… w Wieruszowie, pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg
w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów, NIP 997-00-00-028, REGON
730973217 reprezentowanym przez :

1. Dyrektora - mgr inż. Andrzeja Drzazgę
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a
…………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej Wykonawcą

§1
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie udzielonego na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz
Zamawiającego usług transportowych samochodem ciężarowym marki ……… z wywrotem
o ładowności powyżej 24,0 Mg w ilości ok. 12.000,00 km.
Samochód ten świadczył będzie usługi związane z transportem materiałów do bieżącego
utrzymania dróg (grysy, masa na zimno itp.) z terenu Polski (ok. 9.000,0 km) jak również
usługi związane z transportem innych materiałów wyłącznie na terenie Powiatu
Wieruszowskiego (ok. 3.000,0 km).
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian pomiędzy ilościami świadczonych
usług transportowych na terenie Polski lub na terenie Powiatu Wieruszowskiego.
4. Określone ilości kilometrów świadczonych usług transportowych mogą zostać zmniejszone
lub zwiększone w zależności od faktycznych potrzeb zamawiającego wynikających
z realizacji zadań w 2016r.
5. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu
nie wykorzystania przez Zamawiającego wszystkich kilometrów usług transportowych jak to
zostało określone w niniejszej umowie.
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§2
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za świadczone
usługi transportowe samochodem ciężarowym marki ……. z wywrotem o ładowności
powyżej 24,0 Mg wg poniższej ceny jednostkowej niezmiennej przez okres realizacji umowy:
netto ……………. zł/km słownie: ……………………………………
podatek VAT ………….. zł słownie: …………………………………
brutto ………………… zł/km słownie: ………………………………
zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego z dnia ……………………… .
§3
1. Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o konieczności realizacji usługi
transportowej telefonicznie z trzydniowym wyprzedzeniem.
2. Koszty przyjazdu samochodu ciężarowego na teren bazy Powiatowego Zarządu Dróg
w Wieruszowie w miejsc. Polesie (gmina Wieruszów) w celu świadczenia usługi
transportowej ponosi Wykonawca.
3.

Wykonawca

gwarantuje

nieograniczoną

dyspozycyjność

w

świadczeniu

usług

transportowych.
§4
1. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych
wystawionych

zgodnie

z

ilością

świadczonych

kilometrów

usług

transportowych

przemnożonych przez cenę jednostkową. Potwierdzenie świadczenia określonej ilości usług
transportowych dokonywał będzie Zamawiający na kartach drogowych przekazanych
Wykonawcy. Wykonawca winien dołączyć w/w karty do faktury.
2. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem z konta w BS Lututów
o/Wieruszów nr 15 9256 0004 2600 0390 2000 0010 na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od
daty otrzymania faktury.
§5
1. Termin realizacji od ………….. – 31.12.2016r.
2. Realizacja umowy będzie następowała sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego.

§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości :
a) 0,2% łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki
w podstawieniu środka transportowego
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b) 20% łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości :
a) 5% łącznej wartości brutto przedmiotu zamówienia, w przypadku odstąpienia od
umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
3. Postanowienia ust.1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody
przekroczy wartość kar umownych.
§7
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. 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 tych
okolicznościach. W przypadku, o którym mowa poprzednim zdaniu wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§8
1. W sprawach nie uregulowanych w

umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu

cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
właściwy sąd powszechny.
§9
1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej strony.

Zamawiający:

Wykonawca:
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