Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

O2.N4.362.7.2022
Zał. nr 3 do ogłoszenia

Wzór umowy
Zawarta w dniu …………2022 r., pomiędzy:
Województwem Kujawsko-Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
NIP 9561969536
w imieniu którego działa:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej „Zamawiającym”, którego reprezentują:
Przemysław Dąbrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg - Głównego Księgowego
a
…………………………………………..
NIP…………………., REGON: ……………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje:
………………………………………………
łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”.
Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, dokonał
wyboru oferty Wykonawcy i została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Usługi w zakresie remontu i konserwacji
sprzętu drobnego będącego w posiadaniu RDW Wąbrzeźno z dostawą nowych części
zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów w 2022 r.”
2. Strony zobowiązane są do:
1) współdziałania w realizacji przedmiotu zamówienia,
2) wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach,
w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada kwalifikacje do wykonania przedmiotu z należytą
starannością i zobowiązuje się wykonać go zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Usługi będące przedmiotem umowy obejmują w szczególności:
1) naprawy mechaniczne,
2) konserwację sprzętu,
3) wymiany oleju,
4) wymiany filtra powietrza,
5) wymiany świec zapłonowych,
6) wymiany przewodów paliwowych,
7) wymiany głowic tnących, obudowy, prowadnic i łańcuchów.
5. Zakład naprawczy, w którym będą świadczone usługi winien znajdować się na terenie miasta
Wąbrzeźno bądź gminy znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Wąbrzeźno.
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6. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy z załącznikami,
2) Wykaz sprzętu objętego usługą, stanowiący załącznik do Umowy.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ilości sprzętu oraz rodzaju sprzętu w trakcie
trwania umowy. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu.
§2
Termin realizacji przedmiotu umowy: do 31 grudnia 2022 r.
§3
1. Strony określają maksymalną kwotę wynagrodzenia na wartość: ………………. zł (netto)
+ ………………. zł (VAT 23 %) = ………………. zł (brutto) słownie złotych brutto:
…………………………………………………00/100 zł brutto, ustaloną na podstawie
środków przeznaczonych na realizację zamówienia przez Zamawiającego.
2. Cena za 1 roboczogodzinę wynosi …. zł netto.
3. Na maksymalne 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.
4. Z tytułu braku wykorzystania kwoty maksymalnej, lub wykorzystania kwoty maksymalnej
przed zakończeniem umowy, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego
żadne roszczenia.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 3 ust. 1 rozliczane będzie na podstawie
faktur wystawianych przez Wykonawcę po każdej usłudze, potwierdzonej przez
Zamawiającego.
2. Każda faktura zawierać będzie Szczegółową Specyfikację Kosztów, ze wskazaniem zakresu
wykonanych napraw, określeniem rodzaju sprzętu poddanego naprawie, ilość
roboczogodzin i cenę roboczogodziny oraz załączone szczegółowe warunki gwarancji na
wymienioną część zamienną.
3. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po potwierdzeniu przez
Zamawiającego prawidłowego wykonania naprawy sprzętu.
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i akceptacji przez Zamawiającego. Za datę
zapłaty uważać się będzie datę wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek
Wykonawcy.
5. Faktury wystawiane będą w następujący sposób:
Nabywca: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
NIP 9561969536,
Odbiorca: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Oddział Toruński, Rejon Dróg
Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno.

1.

§5
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:
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p. ………………….. – tel. ……………………………………....
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest:
p. ………………….. – tel. ……………………………………....
§6
Części zamienne, akcesoria i materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonywania napraw
lub konserwacji dostarczać będzie Wykonawca. Wykonawca dokona wymiany zużytych
części na wyłącznie fabrycznie nowe. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić
kalkulację cenową do zatwierdzenia Zamawiającemu. Cena oferowanych części,
akcesoriów i materiałów nie może przekraczać średniej ceny rynkowej.
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji cen zaoferowanych przez Wykonawcę i
prawo do samodzielnego zakupu i dostawy części, akcesoriów czy materiałów
niezbędnych do wykonania usługi Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca
zobowiązany jest zastosować części, akcesoria, materiały dostarczone przez
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i
materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli podczas wykonywania napraw sprzętu.
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.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu naprawy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie umowne za daną wykonaną
wadliwie usługę,
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu naprawy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub żądać wykonania naprawy po raz
drugi. W razie odstąpienia od umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia
naprawienia wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
Termin usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze wynosi 3 dni robocze od daty
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistniałej wadzie.
§7
Wykonawca udzieli na wykonane usługi naprawcze 12 miesięcy gwarancji liczonej od dnia
wystawienia faktury. Natomiast na części, dla których producent nie określa terminu
gwarancji, Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za jakość dostarczonych części przez
minimalny okres gwarancji 12 miesięcy od daty montażu części.
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, bez dodatkowego wezwania.
Z chwilą przyjęcia osprzętu Zamawiającego do naprawy Wykonawca ponosi wszelkie
ryzyko związane z uszkodzeniem, zniszczeniem a także zdekompletowaniem sprzętu.
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§8
Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) nie wykona naprawy lub konserwacji w terminie ustalonym zgodnie z § 6 ust. 5 - w
kwocie 100,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2) nie usunie wad stwierdzonych przy odbiorze w terminie przewidzianym w § 6 ust.
7 - w kwocie 100,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 3 ust. 1.
Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie.
Łączna wartość kar umownych, nie może przekroczyć 20 % wartości wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne poniesione
szkody.
Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.
Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający należności z tytułu kar umownych ma prawo
potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego lub
innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym.
Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z
płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku prawidłowego
wykonania usługi.
§9
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o wystąpieniu przynajmniej jednej okoliczności, jeżeli:
1) Wykonawca przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,
2) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz z
wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal
wykonuje usługę w sposób sprzeczny z umową,
3) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w
zakresie uniemożliwiającym realizacje umowy,
4) kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły limit 10 % wynagrodzenia,
5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania
części umowy,
Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt od 1) do 4) jest odstąpieniem z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać
uzasadnienie.
§ 10
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
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§ 11
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
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące
przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 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.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Wykaz sprzętu
Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie
1) Kosa spalinowa – kosa marki Stihl – (FS-200, FS 240, FS 260, FS-450)

szt. 7

2) Podkszesywarka marki Stihl – (HT-75, HT – 131)

szt. 2

3) Pilarka spalinowa –marki Stihl (MS 250, MS 440, , MS 231,MS 362, MS 311)

szt. 6

4) Pilarka spalinowa – marki Husqwarna (137)

szt. 2

5) Wykaszarka – marki Husqwarna (343R, 343FR)

szt. 3

6) Przecinarka do asfaltu – marki STIHL (TS700) rok produkcji 2009, 2021)

szt. 2

7) Agregat prądotwórczy marki Fogo F 7001 rok produkcji 2005,

szt. 1

8) Agregat prądotwórczy marki Fogo FH 7220S rok produkcji 2003,

szt. 1

9) Agregat prądotwórczy STE 5000D rok produkcji 2008,

szt. 1

10) Zagęszczarka gruntu WACKER BPS 135A, rok produkcji

1998

szt. 1

11) Zagęszczarka gruntu WACKER VP 1340R, rok produkcji

2008

szt. 1

12) Zagęszczarka gruntu PC Range PCX-500, rok produkcji 2006

szt. 1

13) Wiertnica glebowa STIHL 360, rok produkcji 2005,

szt. 1

14) Nożyce do żywopłotu STIHL HS45, rok produkcji. 2012

szt. 1

15) Ubijak wibracyjny WACKER BS-65G, rok produkcji.1991

szt. 1

16) Ubijak wibracyjny WACKER, rok produkcji.2012

szt. 1

17) Opryskiwacz spalinowy STIHL SR 430 rok produkcji. 2019

szt. 2

18) Odśnieżarka Stiga SNOW SPARK, rok produkcji 2007

szt. 1

19) Odśnieżarka Master Snow, rok produkcji 2012

szt. 1

20) Młot wyburzeniowy CHICAGO PNEUMATIC, rok produkcji 2021

szt. 1

Strona 6 z 6

