- WZÓR UMOWA nr ……/…./KS/16

W dniu ………………..2016r.
pomiędzy : Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu,
61-623 Poznań, ul. Wilczak 51
zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez :
- p. Pawła Katarzyńskiego – Dyrektora WZDW
a:
………………………….
zwanym w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez :
p. …………………
zawarta została umowa o następującej treści:

§1
Na podstawie przeprowadzonego i rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego poniżej
60000 euro - zgodnie z Ustawą z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający zleca, a Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania:
Wynajem ciągnika wyposażonego w ładowacz czołowy i dwie przyczepy
w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Kościanie w 2016 roku.
na warunkach określonych w postępowaniu przetargowym oraz zgodnie ze złożoną
ofertą i specyfikacją istotnych warunków zamówienia..

§2
1. Stawka za godzinę wynajmu ciągnika wraz z obsługą wynosi brutto .............. zł
2. Cena pozostanie niezmieniona na czas trwania umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy maksymalną
kwotę netto w wysokości ................. zł plus podatek VAT 23% ..................... zł
tj. brutto ...................... zł (słownie: ...................................... złotych 00/100).

§3
1. Zamówienie należy realizować sukcesywnie w miarę potrzeb (na zlecenie) do dnia
15 grudnia 2016 roku.

2. Czas trwania usługi liczony będzie od momentu podstawienia sprzętu do Obwodu
Drogowego w Racocie lub Obwodu Drogowego w Zaniemyślu (w zależności
od lokalizacji robót utrzymaniowych).
3. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy oraz termin ich wykonania będzie
na bieżąco ustalany i zlecany Wykonawcy przez Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania każdorazowo ustalonego
przez Zamawiającego zakresu prac, o którym mowa w ust. 3 w ciągu ….....dni
od dnia otrzymania pisemnego bądź telefonicznego zlecenia.
5 W przypadku niedotrzymania terminu (rozpoczęcia lub realizacji) Zamawiający ma
prawo umniejszyć kwotę, o której mowa w § 2 ust. 3 i zlecić te prace innemu
Wykonawcy niezależnie od naliczonych Wykonawcy kar. O powyższym
Zamawiający powiadamia pisemnie Wykonawcę i obciąża go kosztami zlecenia prac
innemu wykonawcy.

§4
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia usług sprzętem, który spełnia
wymagania wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj:
- ciągnik musi posiadać własny ładowacz czołowy,
- ciągnik musi poruszać się z prędkością 40 km/h a fakt ten musi być potwierdzony
w świadectwie homologacji pojazdu, załączonym do oferty,
- usługa odbywać się będzie z jedną lub dwoma przyczepami w zależności
od potrzeb Zamawiającego.
§5
1. Ustala się, że zapłata za wykonaną usługę będzie następować każdorazowo
za zrealizowane zlecenie, przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na wystawionej fakturze VAT w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
2. Wykonawca oświadcza, że
jest płatnikiem VAT o numerze NIP
.....................................
3. Numer Identyfikacji Podatkowej Zamawiającego NIP 972-09-14-891
§6
1. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane swoim
działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu usługi będącej przedmiotem
umowy w stosunku do osób trzecich i Zamawiającego.
2. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiający może odmówić
odbioru i wyznaczyć termin ich usunięcia.
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość
związanych z tym kosztów. O usunięciu wad Wykonawca powiadamia
Zamawiającego pisemnie.

§7
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązań umowy lub
odstąpienie od realizacji zlecenia w formie kar umownych, które naliczy
Zamawiający w następującej wysokości:
- za o późnienie w realizacji każdorazowego zlecenia, o którym mowa
w § 3 ust. 1, w wysokości 100 zł brutto za każdy dzień opóźnienia.
- za odstąpienie od realizacji każdorazowego zlecenia, o którym mowa
w § 3 ust. 1, z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 500 zł
brutto.
- za odstąpienie od realizacji umowy w całości, z przyczyn zależnych
od Wykonawcy w wysokości 2 000 zł. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkód
Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy pokrycia
pozostałej części szkód na zasadach ogólnych.
2 Jeżeli kary umowne nie pokryją szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia od Wykonawcy pokrycia pozostałej części szkód, na zasadach
ogólnych.
3 W razie wystąpienia 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
miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy.
4. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Zamawiający ma prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich kar
i odsetek

należnych Zamawiającemu.

§8
1. Strony mają prawo do rozwiązania umowy bez podania przyczyny zachowując
1 miesięczny okres wypowiedzenia.
2. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie dokonywane będą za zgodą obu stron
w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
§9
1. We wszystkich sprawach spornych o ile nie zostaną rozstrzygnięte na drodze
postępowania polubownego, właściwym organem jest Sąd Powszechny w Poznaniu.
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29.01.04r. Prawo
Zamówień Publicznych.

§ 10
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze
otrzymuje Zamawiający a 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :

