Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Zał. nr 3 do ogłoszenia

Wzór umowy
zawarta w dniu …. pomiędzy:
Województwem Kujawsko-Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 9561969536
w imieniu którego działa:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ODDZIAŁ BYDGOSKI - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi
ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola
zwanym dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:
Przemysław Dąbrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg
- Głównego Księgowego
a ………..,
NIP ………. REGON: ………… KRS:………….
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Usługi w zakresie napraw drobnego
sprzętu będącego w posiadaniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi w 2021 r.
2. Zamówienie obejmuje naprawy bieżące wraz z dojazdem wynikające z eksploatacji
sprzętu wg ilości i stawki r-g (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych
wynosi 520).
3. Sprzęt STIHL i HUSQVARNA przewidziany do przeglądu, naprawy, konserwacji i
usuwania awarii:
- naprawa wykaszarki STIHL nr 1 i wykaszarki STIHL nr 2;
- naprawa wykaszarki STIHL FS450 nr 1 i wykaszarki STIHL FS450 nr 2;
- naprawa podkrzesywarki STIHL131 nr1 i podkrzesywarki STIHL131 nr 2;
- naprawa pilarki STIHL nr1 i pilarki STIHL nr 2;
- naprawa przecinarki do betonu STIHL;
- naprawa wiertnicy glebowej STIHL;
- naprawa kosiarki spalinowej VIKING MB 248.4;
- naprawa pilarki spalinowej HUSQVARNA 345;
- naprawa pilarki spalinowej HUSQVARNA 365 nr 1 i pilarki spalinowej
HUSQVARNA 365 nr 2;
- naprawa zagęszczarki HUSQVARNA nr1 i zagęszczarki HUSQVARNA nr 2;
- naprawa zamiatarki STIHL nr 1;
- naprawa pługa wirnikowego STIHL nr 2;
- naprawa agregatu;
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanych sprzętów w
trakcie trwania umowy.
4. W przypadku awarii i braku możliwości dalszego korzystania ze sprzętu Wykonawca
zobowiązany jest, po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze
strony Zamawiającego polecenia wykonania naprawy, do odebrania sprzętu z miejsca
wskazanego przez Zamawiającego w ciągu 24 godzin od momentu wydania
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polecenia oraz przetransportowania danego sprzętu do miejsca wykonania naprawy.
Jeżeli naprawy dokonywane będą w warsztacie mieszczącym się w promieniu 25 km
od siedziby Zamawiającego, koszty dostawy sprzętu ponosić będzie Zamawiający.
Wykonawca świadczący usługi poza ww. odległością, zobowiązany jest do odbioru
sprzętu przeznaczonego do wykonania usługi objętej umową do miejsca wykonania
usługi, na własny koszt i ryzyko. W związku z powyższym cena ewentualnego
transportu sprzętu winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny.
5. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
6. W przypadkach, gdy podczas wykonywania przeglądu lub naprawy, wystąpi oprócz
przewidzianych operacji konieczność dodatkowych wymian lub naprawy, mogą one
być wykonane tylko za zgodą Zamawiającego.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zakupu nowego sprzętu w ramach kwoty umowy
np. w przypadku gdy koszt naprawy przekraczałby rzeczywistą wartość rynkową
danego urządzenia.
8. Każdorazowo zostanie udzielone zlecenie określające zakres naprawy sprzętu. Sprzęt
wchodzący w zakres przedmiotu Zamówienia, objęty jest gwarancją producenta. Z
uwagi na istniejące ryzyko utraty gwarancji oraz potrzebę zapewnienia jakości usług,
które gwarantuje wyspecjalizowany autoryzowany serwis marki STIHL wymaga się,
aby usługi serwisowania były przeprowadzane w autoryzowanym serwisie dla marki
sprzętu STIHL.
9. Po wykonaniu usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestawienie
wykonanych prac przy zadanym sprzęcie w oparciu o katalog norm czasowych
odpowiednio dla danej części zamówienia.
10. Wykonawca dokona przeglądu, wymiany zużytych części na wyłącznie fabrycznie
nowe i oleju lub naprawy części zużytych (uszkodzonych), na podstawie szczegółowej
specyfikacji kosztów, którą zatwierdzi Zamawiający, i dołączy ją do faktury. Koszt
użytych do napraw materiałów i części nie będą obciążał ceny umownej dotyczącej
robocizny.
11. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji dostarczać będzie
dostawca części zamiennych, którego Zamawiający wyłonił w oddzielnym
postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 12 i 13.
12. Jeżeli Wykonawca w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe przedstawi
konkurencyjną cenę za materiały niezbędne do wykonania zleconej naprawy lub
konserwacji w stosunku do ceny dostawcy części o którym mowa w ust. 11, to
Wykonawca naprawy lub konserwacji będzie dostarczał niezbędne materiały. Wartość
materiału Wykonawca doliczy do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze.
13. Materiały niezbędne do wykonywania napraw lub konserwacji, których nie można
nabyć u dostawcy części zamiennych o którym mowa w ust. 11 zapewni Wykonawca
usługi w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub hurtowe, po uprzednim
telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu przez upoważnionych pracowników
Zamawiającego. Wartość materiału Wykonawca doliczy do wartości usługi w
oddzielnej pozycji na fakturze.
14. Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych, a maksymalne
proponowane przez Wykonawcę ceny, nie powinny przekroczyć cen katalogowych
producentów.
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15. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych,
akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw lub
wydania ich na żądanie Zamawiającemu.
§ 2
Czas obowiązywania
1. Termin realizacji umowy ustala się:
rozpoczęcie od dnia podpisania umowy
zakończenie 31.12.2021 r.
2. Termin wykonywania poszczególnych usług będzie każdorazowo uzgadniany przez
strony umowy. Wykonawca wykona bieżące naprawy w ciągu 3 dni roboczych, a
termin usunięcia awarii zostanie każdorazowo uzgodniony między stronami.
3. Ustalenie czasu naprawy, odbywać się będzie w oparciu o katalog warsztatowych
norm czasu pracy, lub w przypadku braku normy w wymienionym katalogu o normy
producenta sprzętu.
§ 3
Wynagrodzenie i termin zapłaty
1. Całkowita wartość umowy nie może przekroczyć wartości 28.290,00zł brutto.
Cena za 1 roboczogodzinę wynosi ………zł netto.
2. Ceny określone przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym uwzględniają wszystkie
koszty, jakie ponosi Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu umowy oraz wartość
materiałów.
3. Wartość umowna wymieniona w ust. 1 może zostać nie wykorzystana w okresie
zawartej umowy, natomiast po upływie terminu jej realizacji określonej w § 3, bądź
po wykorzystaniu całej kwoty maksymalnej określonej w ust. 1 wykonawcy nie
przysługuje żadne roszczenie o dalsze wynagrodzenie.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę do 7 dnia po wykonanej usłudze, która została
potwierdzona przez Zamawiającego.
2. Każda faktura zawierać będzie Szczegółową Specyfikację Kosztów, ze wskazaniem
zakresu wykonanych napraw, jaki sprzęt poddany został naprawie, ilość
roboczogodzin i cenę roboczogodziny oraz załączy szczegółowe warunki gwarancji na
wymienioną część zamienną.
3. Na wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 składa się wynagrodzenie brutto za
naprawy, które obejmuje koszt robocizny oraz koszt niezbędnych materiałów,
akcesoriów i części zamiennych. Koszt materiałów, akcesoriów i części zamiennych
stanowić będzie odrębną pozycję na fakturze, zawierającą rzeczywisty koszt zakupu
tych materiałów. Podzespoły sprzętów, których nie można nabyć u dostawcy części
zamiennych zapewni Wykonawca usługi w oparciu o własne zaplecze materiałowe lub
hurtowe, po uprzednim telefonicznym zaakceptowaniu ceny zakupu przez
upoważnionych pracowników Zamawiającego. Wartość materiału Wykonawca doliczy
do wartości usługi w oddzielnej pozycji na fakturze.
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w treści faktury w terminie do 21 dni licząc od daty jej
doręczenia i akceptacji przez Zamawiającego. Za datę zapłaty uważać się będzie datę
wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. Faktury wystawiane będą w następujący sposób: nabywca Województwo Kujawsko –
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Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 9561969536, płatnik ZDW
Bydgoszcz, ODDZIAŁ BYDGOSKI - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul.
Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola.
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przesyłania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych
poprzez
Platformę
Elektronicznego
Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj;) wpisując w odpowiednim miejscu
numer GLN jednostki: Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi – GLN
5907664502039.
§5
Warunki wykonania umowy
Wykonawca oświadcza, że posiada zaplecze techniczne, kadrę i doświadczenie
niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi
i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
Polecenie wykonania usługi będzie dokonywane przez osobę wskazaną w § 9
telefonicznie i potwierdzane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub bezpośrednio
za pomocą poczty elektronicznej.
Zamawiający zobowiązuje się do odbioru sprzętu po wykonaniu naprawy. Dokonanie
odbioru będzie potwierdzone protokółem odbioru.
Termin usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze wynosi 3 dni robocze od daty
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałej wadzie.
§6
Gwarancja, rękojmia
Wykonawca udziela 6 miesięcy gwarancji i 12 miesięcy rękojmi na wykonane
usługi, a na części, dla których producent nie określa terminu gwarancji,
odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru przyjmuje Wykonawca przez okres
12 miesięcy od daty dostarczenia towaru do miejsca dostawy lub od momentu
montażu.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie
określonym w ust. 1, jeśli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.
Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują wobec
Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi.
Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt
i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
Z chwilą przyjęcia sprzętu Zamawiającego do naprawy Wykonawca ponosi wszelkie
ryzyko związane z uszkodzeniem, zniszczeniem a także zdekompletowaniem sprzętu.

§7
Kary umowne
1. W przypadku, gdy Wykonawca:
1) nie przyjmie sprzętu do naprawy, konserwacji lub przeglądu w terminie
uzgodnionym każdorazowo przez strony, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę
umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki,
2) nie wykona naprawy, konserwacji lub przeglądu w terminie uzgodnionym
każdorazowo przez strony, przy czym podstawowy termin naprawy, konserwacji
lub przeglądu nie może być dłuższy niż 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy
sprzętu, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 100,00 zł
brutto za każdy dzień zwłoki,
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3) nie usunie wad w terminie uzgodnionym każdorazowo przez strony, Zamawiający
naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień
zwłoki.
Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie
może przekroczyć 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez
którakolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 pkt 1 dla wartości łącznej przedmiotu
zamówienia.
Kary wskazane wyżej mogą być stosowane kumulatywnie.
Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§8
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 14 dni od
powzięcia informacji o którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi w terminie określonym w zleceniu
z przyczyn leżących po jego stronie, a zwłoka wyniosła co najmniej 3 dni,
2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni, oraz w ciągu 2 dni od
doręczenie pisemnego upomnienia nie podjął realizacji usług,
3) Wykonawca realizuje usługi w sposób niezgodny z umową lub wskazaniami
Zamawiającego oraz w ciągu 2 dni od doręczenia pisemnego upomnienia nadal
realizuje usługi wadliwie.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli wystąpi istotna
zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania
części umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
§9
Osoby odpowiedzialne
1. Zamawiający wyznacza do bieżącego kontaktowania się z Wykonawcą przy realizacji
umowy: p. Danuta Główczewska-Prądzyńska tel. 52 336-12-20 e-mail:
rdw.tuch@zdw-bydgoszcz.pl,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób nadzorujących wykonanie usługi
objętej niniejszą umową bez wprowadzania w niej dodatkowych zapisów.
3. Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym: p. ...........................................,
tel. ......................., e-mail: ................
4. Wykonawca ma prawo zmiany osób nadzorujących wykonanie usługi objętej niniejszą
umową bez wprowadzania w niej dodatkowych zapisów

Strona 5 z 7

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
§ 10
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.

1.

2.

3.
4.

5.

§ 11
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (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 - ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO (zwanego
w
dalszej
części
„Rozporządzeniem”),
dane
osobowe
pracowników
(współpracowników) do przetwarzania na potrzeby niniejszej umowy.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające
wymogi Rozporządzenia.
Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od
Administratora Danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej („dane poufne”).
Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani
udostępniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niż
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§ 12
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące
przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane zgodnie z obowiązującym prawem polskim i przez sąd właściwy
rzeczowo w Bydgoszczy.
§ 13
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec
Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i
stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy uprawniające Zamawiającego
do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
Stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki do umowy:
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
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