Załącznik nr 4 do SWZ
Umowa nr

/2021

Zawarta w dniu .....................2021 r. w Policach pomiędzy:
Gminą Police
Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach przy ul. Bankowej 18
NIP 851-030-76-70
REGON 810543707
reprezentowanym przez:
Tomasza Kaczmarka - Dyrektora
przy akceptacji
Renaty Marciniak-Kamińskiej - Głównej Księgowej
zwanym dalej Zamawiającym,
a .................................................................................
NIP ........................
REGON .....................................
reprezentowany przez ...................................................
działającym na podstawie: .............................................
zwanym dalej Wykonawcą.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty wykonawcy w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021r. poz. 1129).
§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.
„Świadczenie usług transportowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Policach” Część …………
2. Zakres usług zgodnie z załącznikiem nr 6 … do siwz, stanowiącym integralną część umowy.
3. Ilość zamawianych usług określonych w załączniku nr 6 … może ulec zmniejszeniu w zależności od
potrzeb Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia
względem Zamawiającego.
§2.
Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
§3.
Zobowiązania Wykonawcy
1.
2.
3.
4.

Do obowiązków Wykonawcy należy terminowe i we wskazanym miejscu podstawianie pojazdu
wraz z kierowcą.
W przypadku awarii samochodu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zastępczy pojazd –
bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany zgłosić ewentualną zmianę środka transportu – najpóźniej w ciągu
dwóch dni roboczych.
W przypadku zaistniałego uszkodzenia przewożonego materiału, odszkodowanie za wynikłe
straty będzie naliczane na poziomie cen rynkowych detalicznych.

5.

Pojazd będzie wyłącznie w dyspozycji osób wskazanych przez Zamawiającego, tj……………,
tel. ………………….………………………………………….…, zwanych dalej osobami dysponującymi pojazdem.
§4.
Odbiór przedmiotu umowy

1.

Odbiór prac będzie następował każdorazowo poprzez potwierdzenie wykonania usługi
transportowej na karcie drogowej określającej ilość godzin pracy i trasę przejazdu.
Odbioru dokonuje osoba wskazana przez Zamawiającego, w której dyspozycji
jest pojazd. Kierownik działu potwierdza odebrany zakres usług.
§5.
Wynagrodzenie

2.

1.

2.
1.

2.
3.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wynagrodzenie Wykonawcy za świadczone usługi zostanie rozliczone na postawie faktury
wystawionej po zakończeniu miesiąca, za usługi wykonane i potwierdzone w kartach drogowych,
przez osobę dysponującą pojazdem oraz Kierownika działu.
Planowane zapotrzebowanie miesięczne na wykonanie przedmiotowych usług: do .......... godzin.
§ 6.
Wynagrodzenie za przedmiot umowy ustala się zgodnie z przyjętą ofertą w sposób następujący:
za 1 godzinę pracy...................................... zł brutto
słownie: ..............................................................................................................................................
Wynagrodzenie stanowi iloczyn ceny ofertowej za godzinę i ilości godzin pracy wynikających
z kart drogowych.
Szacunkowe wynagrodzenie miesięczne określa się na kwotę ………...……………………….…… zł brutto.
§7.
Płatność
Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za wykonane i odebrane prace w terminie 14 dni od
daty otrzymania dokumentów rozliczeniowych wraz z prawidłowo wystawioną fakturą/
rachunkiem na adres, wg wzoru:
Nabywca: Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police, NIP: 851-10-00-69
Odbiorca: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Bankowa 18, 72-010 Police
Zapłata dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/ rachunku.
Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza rozliczenie za wykonaną usługę dwa razy w miesiącu (co dwa tygodnie).
Wykonawca oświadcza, iż na dzień zawarcia umowy jest/ nie jest podatnikiem VAT.
Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego niezwłocznie o zmianie swojego
statusu podatnika.
Zamawiający i Wykonawca zgodnie oświadczają, że płatność z tytułu wykonania przedmiotu
umowy dokonana zostanie tylko i wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
„białej liście podatników” w formie split - payment. W przypadku, gdy wskazanego przez
Wykonawcę rachunku bankowego nie będzie na wskazanej powyżej liście Zamawiający
wstrzyma się z dokonaniem płatności do chwili wskazania rachunku bankowego Wykonawcy
znajdującego się na liście. Wstrzymanie płatności w takim przypadku nie będzie uważane za
opóźnienie lub zwłokę Zamawiającego w wykonaniu zobowiązania wynikającego z niniejszej
umowy.

§8.
Rozwiązanie umowy
1. W przypadku niewłaściwego wykonania zleconych usług, jak również nie przestrzegania innych
postanowień umowy przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania
umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez wypowiedzenia.
2. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia następuje z zachowaniem formy pisemnej oraz
z podaniem przyczyny rozwiązania.
3. Za pisemnym porozumieniem stron, dopuszcza się rozwiązanie umowy w każdym czasie.
§9.
Kary umowne
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają następujące kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 2000 zł
(słownie: dwa tysiące złotych i zero groszy),
b) za nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy w wysokości ………………………….. zł
(zgodnie z ofertą cenową).
Za nieprawidłowości w realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uzna:
każde świadczenie usług w sposób niezgodny z zawartą umową oraz z opisem zawartym w SWZ. tj.:
- świadczenie usług przez osobę nieuprawnioną, bez wymaganego uzgodnienia z Zamawiającym;
- świadczenie usług przy pomocy pojazdu innego, aniżeli wskazany przez wykonawcę w ofercie
cenowej, bez wymaganego uzgodnienia z Zamawiającym.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 20 % wartości usługi za okres 1 miesiąca.
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia zdarzenia
stanowiącego podstawę do obciążenia Wykonawcy karą umowną.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający na
podstawie niniejszej umowy, wynosi 40% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 6 ust. 3 niniejszej umowy.
5. Zamawiający bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpi od umowy w terminie 30 dni od
momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość wskazaną
w ust. 4 niniejszego paragrafu.
6. Jeżeli szkoda z tytułu wykonania lub nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość kar
umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
7. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu
wynagrodzenia.
8. W przypadku zwłoki w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej umowy,
Zamawiający, zachowując prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o naprawienie
szkody, zastrzega sobie możliwość zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastępczego,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 10.
Zmiany umowy
1. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych
warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany w przepisach prawa,
b) zajścia okoliczności, na które Strony nie miały wpływu, a dotyczących działań
lub zaniechań właściwych organów, osób trzecich lub osób upoważnionych przez Strony,
w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a skutkujących – bezpośrednio
lub pośrednio – znacznym utrudnieniem lub uniemożliwieniem spełnienia świadczeń Stron
w sposób określony przy podpisaniu umowy, o ile wyżej wymienione okoliczności mają
charakter obiektywny,
2. Wykonawca będzie zobowiązany do wykazania i udokumentowania Zamawiającemu rzeczywistego
wpływu tych zmian na koszty wykonania usług transportowych.
3. Po pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego stanowiska Wykonawcy, strony zawrą aneks do
Umowy, w którym określą odpowiednio zmienioną wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Powyższa
procedura może być wszczęta również przez Zamawiającego, jeżeli wyżej określone zmiany będą
skutkowały zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać
wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli strony zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz
wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
4. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana związana z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy,
2) zmiana danych teleadresowych.
5. Zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej wymaga jedynie niezwłocznego pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.
6. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny
wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.
7. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażenia takiej zgody.
8. Wszelkie zmiany Umowy mogą być dokonane tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności
za zgodą obu stron.
§ 11.
Zobowiązanie do zachowania poufności
1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, żadna ze Stron nie ujawni osobie trzeciej
jakichkolwiek informacji, które mogła uzyskać w związku z wykonywaniem Umowy, o ile informacje
te nie zostały podane do wiadomości publicznej bez naruszenia przez daną Stronę jej obowiązków
wynikających z niniejszego paragrafu. Obowiązek określony w zdaniu poprzedzającym odnosi się do
wszelkich informacji, niezależnie od tego, czy dana Strona otrzymała je bezpośrednio od drugiej ze
Stron, czy też za pośrednictwem jej podwykonawców bądź też osób trzecich lub inaczej weszła w ich
posiadanie.
2. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji, które niezależnie od woli którejkolwiek
ze Stron i osób za których działanie odpowiadają Strony, stały się jawne lub publicznie dostępne.

§ 12.
Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są przez Wykonawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Szczegółowe zasady powierzenia danych
osobowych określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

1.
2.

§ 13.
Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory pomiędzy stronami rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 14.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Zamawiający:

……………………………….........

Wykonawca:

…………………………………………

