
                                               UMOWA nr  D.273.….2022                                            

Wykonywanie prac ziemnych koparko - ładowarką lub koparką przy pogłębianiu
i odtwarzaniu rowów przydrożnych oraz ścinka poboczy gruntowych przy drogach

powiatowych na terenie powiatu pyrzyckiego

zawarta w dniu ……………... 2022 r. w Pyrzycach pomiędzy

Powiatem Pyrzyckim - Starostwem Powiatowym w Pyrzycach ul. Lipiańska 4

reprezentowanym przez:
Stanisława Stępnia - Starostę 
Ewę Gąsiorowską-Nawój         - Wicestarostę 

zwanym dalej „Zamawiającym”

a firmą

……………………………………………………..
……………………………………………………..
NIP: ……………………..    
REGON: ……………………...

reprezentowaną przez:
…………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejsza  umowa  jest  następstwem  wyboru  przeprowadzonego  przez  Powiat  Pyrzycki  –  Starostwo
Powiatowe w Pyrzycach postępowania w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem obowiązku stosowania
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.) w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy.

§ 1.

1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca zobowiązuje  się  do  wykonywania  prac  ziemnych koparką  przy
pogłębianiu  i  odtwarzaniu  rowów  przydrożnych  przy  drogach  powiatowych  na  terenie  powiatu
pyrzyckiego.
2. Integralną  częścią  umowy  jest  oferta  cenowa  złożona  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę
w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zapytania ofertowego.

§ 2.

Termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.

§ 3.

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zobowiązuje  się  zapłacić   Wykonawcy  cenę  za  1
godzinę pracy koparki lub koparko - ładowarki zgodną z ofertą Wykonawcy w wysokości ……….. zł
brutto, z tego:   

wartość netto - ………. zł, 
podatek VAT  - ………. zł
2. Cena określona w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do

wykonania usługi. Cena jest stała i nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy.

§ 4.

1. Szczegółowy zakres usług i termin ich wykonania będzie na bieżąco ustalany i zlecany Wykonawcy przez
Zamawiającego telefonicznie lub w formie pisemnej.
2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  realizowania  prac  będących  przedmiotem  niniejszej  umowy  na
każdorazowe odrębne zlecenie  określające zakres rzeczowy oraz terminy realizacji  zgodnie  z bieżącym
zapotrzebowaniem. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do świadczenia usługi nie później niż w okresie



72 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
3. Zakończenie usługi każdorazowo Wykonawca zgłasza Zamawiającemu.
4. Wykonawca w okresie obowiązywania niniejszej umowy przejmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody
wywołane swoim działaniem i zaniechaniem przy wykonywaniu zadań objętych niniejszą umową w stosunku
do osób trzecich i Zamawiającego.

§ 5.

1. Rozliczenie finansowe za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę
po wykonaniu każdej odrębnej usługi, o której mowa w § 4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół
odbioru podpisany przez strony.
2. Wynagrodzenie wykonawcy wskazane na fakturze będzie stanowiło iloczyn ilości roboczogodzin pracy
koparki lub koparko – ładowarki w ramach danej usługi, o której mowa w § 4 i kwoty określonej w § 3 ust. 1.
3. Faktura VAT powinna być wystawiona na następujące dane Zamawiającego:

Nabywca: Powiat Pyrzycki
ul. Lipiańska 4
74-200 Pyrzyce
NIP: 853-145-74-17
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4
74-200 Pyrzyce    

4. Faktura będzie płatna w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
5. Faktury  realizowane  będą  z  konta  Zamawiającego  na  konto  Wykonawcy  wskazane  na  wystawionej
fakturze.  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  rachunek  znajdujący  się  w  wykazie  podatników  VAT
udostępnianych w Biuletynie Informacji  Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.
6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi z mechanizmem podzielnej płatności (split payment).
7. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. Wykonawca  nie  może  przenieść  wierzytelności  wynikających  z  umowy  bez  pisemnej  zgody
zamawiającego.
9. Wartość całkowitego wynagrodzenia wykonawcy za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy w okresie,
na który zawarto umowę nie może przekroczyć kwoty ……. Po wyczerpaniu tej kwoty umowa wygasa.

§ 6.

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązań umowy w formie naliczenia kar
umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

a) w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  z  powodu  okoliczności,  za  które  ponosi  odpowiedzialność
Wykonawca w wysokości 20% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 9,

b) za zwłokę w przystąpieniu do realizacji prac, o których mowa w § 4 ust. 2 w wysokości 0,01 % kwoty,
o której mowa w § 5 ust. 9, za każdą godzinę zwłoki,

c) za niewykonanie prac w terminie określonym w zleceniu w wysokości w wysokości 0,05 % kwoty, o
której mowa w § 5 ust. 9, za każdy dzień zwłoki.

2.  Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  przekraczającego  wysokość  zastrzeżonych  kar
umownych na zasadach ogólnych.
3. W przypadku nie podstawienia sprzętu na zasadach i zgodnie z warunkami niniejszej umowy (w okresie
72 godzin) Zamawiający może bez odrębnego wezwania rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

§ 7.

1. W razie  wystąpienia  okoliczności  powodujących,  że  wykonanie  umowy  w  pełnym zakresie  nie  leży
w interesie publicznym, Zamawiający może odstąpić od realizacji części umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tym fakcie.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy
ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

           .............................................................                   ...........................................................
                                (pieczęć i podpis Zamawiającego)                                                    (pieczęć i podpis Wykonawcy)


