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UMOWA  

O świadczenie usług sprzętowych  

 

zawarta w dniu …………………… w Koziegłowach pomiędzy: 

 

spółką Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągowe  Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach,       

(62-028) Koziegłowy ul. Piaskowa1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000491668 o posiadającą numer  NIP: 

7773235246, numer Regon: 302606401,  

reprezentowaną przez: 

         - Tomasza Sikorę – Prezesa Zarządu 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym” lub „GPW”  

a 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” ,  

a łącznie zwanymi „Stronami”, 

 

Preambuła 

Zamawiający przeprowadził postępowanie zgodne obowiązującym w spółce Gminnym 

Przedsiębiorstwie Wodociągowym Sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłowach regulaminem 

udzielania zamówień sektorowych podprogowych, do których nie mają zastosowania 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowe świadczenie usług sprzętowych 

koparko-ładowarką z osprzętem i/lub* (*wpisać odpowiednie)  minikoparki podczas 

prac ziemnych i towarzyszących związanych z budową sieci i przyłączy wod-kan 

w tym usuwania awarii wodociągowych na terenie Gminy Czerwonak oraz wywrotką.  

2. Wykonawca będzie świadczył usługi na zasadach określonych w niniejszej umowie 

oraz zgodnie z treścią złożonej oferty, która stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres roku od dnia zawarcia umowy do dnia 

31.12.2023r.  

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada konieczny sprzęt, umiejętności i kwalifikacje oraz 

ubezpieczenia niezbędne do wykonania niniejszej umowy. 
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2. Wykonawca oświadcza, że operator Wykonawcy będzie współpracował 
z pracownikami Zamawiającego. 
 

§ 4 

1. Szczegółowy zakres usług oraz termin ich wykonania będzie na bieżąco ustalany         

i zlecany Wykonawcy przez Zamawiającego (telefonicznie, za pośrednictwem poczty 

elektronicznej 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. 

3. Strony zgodnie ustalają, iż rozpoczęcie wykonywania zleconej usługi w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego wynosić będzie nie później niż 2 godziny, licząc 

od momentu wezwania telefonicznego.  

4. W przypadku nie dotrzymania terminu (rozpoczęcia lub realizacji) zleconej usługi, 

Zamawiający zleci wykonanie prac innemu podmiotowi. W przypadku 

nieprzystąpienia do rozpoczęcia prac w terminie, w efekcie czego Zamawiający zlecił 

już usługę innemu podmiotowi, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, z 

zastrzeżeniem § 8 

 

5. Wykonawca będzie stosować się do poleceń kierownika Zamawiającego   
  
6. Zakończenie usługi każdorazowo Wykonawca zgłasza Zamawiającemu, załączając 

raport pracy sprzętu, który określa: miejsce, okres i rodzaj zaangażowanego sprzętu. 
 

7. Osoba reprezentująca Zamawiającego zatwierdza raporty pracy sprzętu, który to 
zatwierdzony raport, każdorazowo stanowi podstawę wystawiania faktur.  

 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę 

umowną, zgodnie z następującym cennikiem :  

a) cena za 1 godzinę pracy koparko ładowarki z łyżką o pojemności 0,5 m3  

z dodatkowym osprzętem z obsługą operatora wynosić będzie …… zł  

(słownie: ……………………………...…...) złotych netto plus należny podatek VAT, 

b) cena za 1 godzinę pracy minikoparki z łyżką o pojemności 0,04 m3  

z dodatkowym osprzętem z obsługą operatora wynosić będzie ……. zł   

(słownie:…………………………………...) złotych netto plus należny podatek VAT, 

c) cena za 1 godzinę pracy minikoparki z łyżką o pojemności 0,04 m3 z dodatkowym 

osprzętem bez obsługi operatora wynosić będzie ..…….. zł  

(słownie: …………………………………..) złotych netto plus należny podatek VAT, 

d) cena za 1 transport wywrotki o pojemności 5,0 t z obsługą kierowcy wynosić 

będzie………zł  (słownie: ………….……) złotych netto plus należny podatek VAT. 

2. Faktury będą wystawiane w okresach miesięcznych.  

3. Podstawą wystawienia faktury za usługi, będą poprawnie, wypełnione i podpisane 

przez strony raporty pracy sprzętu w miesiącu, którego faktura dotyczy.  

4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w fakturze. 
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§ 6 

1. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest kierownik Marcin Balcerek  

nr telefonu: 609 086 115 

2. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest………………………………………..… 

3. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 są uprawnione do, składania / przyjmowania zleceń, 

podpisywania raportów i składania innych oświadczeń woli w celu realizacji Umowy. 

 

 

§ 7 

Niniejszą umowę każda ze Stron może rozwiązać jednostronnym oświadczeniem woli 

z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

 

§ 8 

W przypadku awarii wodociągowej i nie przystąpienia Wykonawcy pomimo wezwania 

telefonicznego, Zamawiający zastrzega prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 

500 zł za każde zdarzenie i obciążenie kosztami wykonania zastępczego. 

 

§ 9 

1. Sprawy sporne, rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa w tym Kodeksu cywilnego. 

 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy 

i dwóch dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


