Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
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[Najem zewnętrzny uzupełniający wraz z obsługą]
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UMOWY

WZÓR
NR IN/IW/U/……../….

Zawarta w dniu ............................... w Dąbrowie Górniczej pomiędzy :
Dąbrowskie Wodociągi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Powstańców 13
41 - 300 Dąbrowa Górnicza , w imieniu którego działają :
1
2

mgr inż. Marek PRZYTULSKI
mgr inż. Mirosław JANICKI

− Dyrektor ds. Inwestycji
− Dyrektor ds. Handlowych

Nr NIP 629-001-20-31
Nr konta bankowego: 42 1050 1142 1000 0008 0033 3841 ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza
Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestru Przedsiębiorców : KRS 0000091936
zwany w dalszej treści Umowy: „Zamawiającym”.
a:
.................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
reprezentowaną przez :
1. ...................................................................
2. ...................................................................

− ...........................................................
− ...........................................................

Nr NIP: .........................................................................................................................................
Nr konta bankowego: ...................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestru Przedsiębiorców : ................................
......................................................................................................................................................
zwanego w dalszej treści Umowy: „Wykonawcą”.
Mając na uwadze, że Wykonawca przedstawił swoją ofertę w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z wewnętrzną Procedurą Spółki dot. wyboru Wykonawców/Dostawców/Usługodawców, a
ocena dokonana przez Zamawiającego wskazała ofertę Wykonawcy jako najkorzystniejszą, Strony
zawierają umowę następującej treści:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest:
Najem zewnętrzny uzupełniający wraz z obsługą polegający na wykonywaniu usług transportowosprzętowych, wykorzystywanych do usuwania awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na
terenie Gminy Dąbrowa Górnicza ujętych w poniższych zadaniach:

1.1

Zadanie nr 1.
Przewóz rzeczy w relacji zgodnej z bieżącymi potrzebami Zamawiającego:
• minimalny roczny czas pracy wynosi 1390 godz.
• odbywa się samochodami:
a)samowyładowczymi o ładowności 6 ton,
wysokość burt samochodów samowyładowczych o ładowności 6 ton nie może przekraczać
2000 mm ze względu na załadunek minikoparkami.
• minimalny roczny czas pracy – 300 godz.
b) samowyładowczymi o ładowności 12 ton
•
minimalny roczny czas pracy - 1000 godz.
c)samowyładowczymi o ładowności 20 ton
• minimalny roczny czas pracy – 80 godz.
d) skrzyniowymi o ładowności 10-14 ton z urządzeniem dźwigowym typu HDS o udźwigu
min. 2 tony
• minimalny roczny czas pracy – 10 godz.

1

Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.
Dąbrowa Górnicza

1.2

[Najem zewnętrzny uzupełniający wraz z obsługą]
[K-2016-10]

Zadanie nr 2.
Prace ziemne wykonywane koparko-ładowarką samojezdną w tym z osprzętem wymiennym
młotem hydraulicznym wyburzeniowym w obszarze działania Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o.:
• minimalny roczny czas pracy wynosi 1400 godz.
Parametry techniczno-eksploatacyjne dla koparko-ładowarki:
pojazd spełniający wymogi:
- certyfikat bezpieczeństwa „B”
- ustawy prawo o ruchu drogowym dla pojazdu wolnobieżnego lub samochodu
specjalnego
- maksymalna masa całkowita nie większa niż 8500 kg,
osprzęt koparki podsiębiernej:
- wysięgnik teleskopowy;
- łyżka do kopania o szerokości 700 ÷ 600 mm
osprzęt ładowarki:
- łyżka wielozadaniowa otwierana z widłami uchylnymi o pojemności minimalnej 1m3
wyposażenie dodatkowe:
- wymienny młot hydrauliczny wyburzeniowy o energii udaru nie mniejszej niż 700 J,
- nakładki gumowe podpór stabilizacyjnych
- reflektory robocze: 2 przednie, 2 tylne
- instalacja zewnętrzna hydrauliczna do narzędzi ręcznych
- instalacja zewnętrzna hydrauliczna pod młot hydrauliczny
- dodatkowa łyżka do kopania o szerokości 400 mm
wymiary maksymalne transportowe maszyny w stanie przygotowanym do jazdy:
- szerokość transportowa: nie większa niż 2500 mm
- wysokość transportowa: nie większa niż 4000 mm
- długość transportowa: całkowita nie większa 6500 mm
parametry robocze:
łyżka ładowarkowa:
- pojemność nominalna: 1,0 ÷1,2 m3
- maksymalna wysokość zrzutu przy maksymalnym kącie zrzutu: 2700 mm
- siła wyrywająca minimalna: 60 kN
koparka podsiębierna:
- minimalna głębokość kopania: 5500 mm
- przesuw boczny wysięgnika: 725 mm
- wysokość ładowania do 3600 mm
- siła wyrywająca na zębach łyżki nie mniejsza niż 50 kN.

1.3

Zadanie nr 3.
Prace transportowe wykonywane dźwigiem samochodowym o udźwigu do 10 ton w obszarze
działania Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.:
• minimalny roczny czas pracy wynosi 60 godz.

1.4

Zadanie nr 4.
Prace na wysokości z wykorzystaniem samochodowego podnośnika montażowego
metrowego na obszarze działania PWiK Sp. z o.o.:
• minimalny roczny czas pracy wynosi 60 godz.

1.5

Zadanie nr 5.
Pełnienie „dyżuru” - koparko-ładowarka:
• minimalny roczny czas pracy wynosi 200 godz.

1.6

Zadanie nr 6.
Pełnienie „dyżuru” – samochód samowyładowczy o ładowności 6÷12 ton:
• minimalny roczny czas pracy wynosi 200 godz.

1.7

Zadanie nr 7.
Pełnienie „dyżuru” - dźwig samochodowy o udźwigu 10 ton:
• minimalny roczny czas pracy wynosi 60 godz.
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2.

Przez „Pełnienie „dyżuru”” rozumie się gotowość Wykonawcy do świadczenia usług jednostkami
transportowo-sprzętowymi określonymi w §1 pkt.1.5-1.7, niezależnie od pory dobowej, w okresie
czasowym określonym każdorazowo przez Zamawiającego na podstawie §4 pkt.1.1 ppkt c i
czasem reakcji określonym w § 4 pkt 1.2, na telefoniczne wezwanie Zamawiającego niezwłocznie
potwierdzone mailem.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecania Wykonawcy usług wymienionych w § 1 pkt 1
ponad ustalony limit minimalny zgodnie z jego potrzebami.

4.
4.1.

Podstawą wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 pkt. 1 są:
złożona oferta i Warunki Zamówienia.
§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Okres realizacji usług w ramach niniejszej umowy przewidywany jest na 12 miesięcy licząc od dnia jej
zawarcia tj. od dnia ………. do dnia ………...
§3
WYNAGRODZENIE
Strony ustalają, iż za usługi będące przedmiotem Umowy Wykonawca będzie dostawał wynagrodzenie
w wysokości:

L
p

Nazwa

Opis

1

2

3

Cena
Cena
Podate
jednostkow
jednostkow
k VAT
a brutto
a netto
[%]
[zł/godz.]
[zł/godz.]
4
5
6

Przewóz rzeczy w relacji zgodnej z bieżącymi potrzebami Zamawiającego samochodami:
samowyładowczymi o ładowności 6 ton

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Zadanie samowyładowczymi o ładowności 12 ton
nr 1
samowyładowczymi o ładowności 20 ton
skrzyniowymi o ładowności 10-14 ton z
urządzeniem dźwigowym typu HDS o udźwigu min.
2 ton
Prace ziemne wykonywane koparko-ładowarką
Zadanie
samojezdną albo wyposażoną w wymienny młot
nr 2
hydrauliczny wyburzeniowy
Zadanie Prace transportowe wykonywane dźwigiem
nr 3
samochodowym o udźwigu do 10 ton
Prace na wysokości z wykorzystaniem
Zadanie
samochodowego podnośnika montażowego 18
nr 4
metrowego
Zadanie
Pełnienie „dyżuru” - koparko-ładowarka
nr 5
Zadanie Pełnienie „dyżuru” – samochód samowyładowczy o
nr 6
ładowności 6÷12 ton
Zadanie Pełnienie „dyżuru” - dźwig samochodowy o
nr 7
udźwigu 10 ton
SUMA cen jednostkowych:

xxx

Podatek VAT należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
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§4
WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1.
1.1.

a)
b)
c)
d)
1.2.

1.3.
a)

b)

c)
d)
1.4.

1.5.

1.5

1.7.

1.8.
2.
3.
4.

Warunki realizacji usługi w dni robocze, dni wolne od pracy i święta:
Zamawiający zobowiązuje się do telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania na jednostki
transportowo-sprzętowe oraz niezwłocznego potwierdzenia zgłoszonego telefonicznie
zapotrzebowania e-mailem. Zgłoszenie telefoniczne i e-maliowe będzie zawierać:
rodzaj zadania/zadań do wykonania z katalogu zadań opisanego w §1 pkt. 1,
ilość zapotrzebowanych jednostek transportowo-sprzętowych,
datę, miejsce/adres i godzinę podstawienia dla każdej z zapotrzebowanych jednostek, a w
przypadku „dyżuru” datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru,
nazwisko osoby zamawiającej i koordynującej prace.
Zamawiający zobowiązuje się do złożenia telefonicznego zapotrzebowania i potwierdzenia go emailem nie później niż jedną godzinę przed planowanym rozpoczęciem prac lub 8 godzin przed
rozpoczęciem „dyżuru”.
Maksymalna ilość jednostek transportowo-sprzętowych, które Zamawiający może zapotrzebować
na jeden dzień pracy to:
koparko–ładowarek: 4 maszyny, w tym:
dwie koparko-ładowarki w godzinach 06:30 do 14:30
jedną koparko-ładowarkę w godzinach 14:00 do 22:00
jedną koparko-ładowarkę w okresie pełnienia dyżuru.
samochód samowyładowczy, skrzyniowy z urządzeniem dźwigowym typu HDS; łącznie 5
pojazdów, w tym:
trzy pojazdy w godzinach 06:30 do 14:30
jeden pojazd w godzinach 14:00 do 22:00
jeden samochód samowyładowczy w okresie pełnienia dyżuru.
dźwig samochodowy – 1 pojazd,
podnośnik montażowy – 1 pojazd.
Zamawiający gwarantuje czas zatrudnienia dla każdej z zapotrzebowanych jednostek
transportowo-sprzętowych na poziomie minimalnym 5 godzin łącznie z czasem przeznaczonym
na dojazd i zjazd z miejsca wykonywania pracy,
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zapotrzebowania Zamawiającego (tj. podstawienia
zamawianych jednostek transportowo-sprzętowych we wskazane miejsce i o wskazanej przez
Zamawiającego godzinie) w czasie do jednej godziny od przyjęcia zgłoszenia zapotrzebowania,
chyba że Zamawiający podał inny termin i godzinę rozpoczęcia pracy. Wówczas Wykonawca jest
zobowiązany do podstawienia zapotrzebowanego sprzętu we wskazane miejsce w podanym
terminie i o wskazanej godzinie.
Wykonawca każdorazowo po zakończeniu wykonania usługi jednostką transportową lub
sprzętową zobowiązuje się do wystawienia dokumentu najmu w dwóch egzemplarzach (oryginał i
kopia), zawierającego informacje i zatwierdzenia wymienione w § 8 pkt 2. Oryginał Wykonawca
dołączy do wystawionej za okres rozliczeniowy faktury a kopię przekaże osobie zatwierdzającej
dokument najmu.
W przypadku zapotrzebowania jednostek transportowo-sprzętowych w okresie pełnienia dyżuru,
okres ten ulega przerwaniu na czas wykonywania zleconej pracy przez jednostkę transportowosprzętową, jest wznawiany po jej zakończeniu zleconej pracy i trwa do czasu opisanego zgodnie z
§4 pkt.1.1 ppkt c.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zapotrzebowania spełniającego wszystkie w/w warunki.
Zlecenia wykonania usług będą przesyłane mailowo z obowiązkiem potwierdzenia jego przyjęcia
do realizacji.
W okresie trwania umowy zamówione pojazdy będą w dyspozycji działów Zamawiającego.
Nadzór nad koordynacją wykonywania przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego
sprawować będzie Dział Wsparcia Technicznego.
§5
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.

2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz za szkody
wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem usług będących przedmiotem niniejszej
Umowy.
Wykonawca posiada pełne ubezpieczenie prowadzonej działalności od szkód, jakie mogą ponieść
osoby trzecie wskutek wykonywania niniejszej Umowy.
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W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy pracownika Wykonawcy w trakcie wykonywania
usług będących przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną
informację powypadkową.
Zamawiający nie zapewnia ochrony mienia Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że obsługa i jednostki transportowo-sprzętowe, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia i dopuszczenia
niezbędne do wykonywania prac objętych niniejszą umową.
§6
PODWYKONAWCY

1.

2.

W przypadku wystąpienia Podwykonawcy, zapłata Wykonawcy za prace zrealizowane przez
Podwykonawcę nastąpi w terminie zgodnym z § 8, po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentu
potwierdzającego uregulowanie należności na rzecz Podwykonawcy.
Ustalenia zawarte w § 6 pkt. 1 stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi Podwykonawcami.
§7
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PROWADZENIE UMOWY

1.
1.1

1.2

2.

Zamawiający ustanawia ze swej strony osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy
oraz osobę upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą:
w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 7 -15 :
Zastępca Kierownika Działu Wsparcia Technicznego, Pan Artur Wieloch,
a w przypadku jego nieobecności – Starszy Inspektor ds. Transportu Działu Wsparcia
Technicznego: Pan Tomasz Gogola,
dostępnych pod nr telefonu: 032 63 95 179/159.
e-mail: artur.wieloch@dabrowskie-wodociagi.pl, transport@dabrowskie-wodociagi.pl
faks: 32 262 22 10 / 32 63 95 140
w pozostałym czasie w dni robocze i w okresie pełnienia „dyżuru”:
dyspozytor Działu Centrum Dyspozytorskie pełniący obowiązki w okresie dyżuru
e-mail: awarie@dabrowskie-wodociagi.pl
faks: 32 262 22 10 / 32 63 95 140
Wykonawca ustanawia ze swej strony osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację umowy
oraz osobę upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym:
Pan/i ……………………………………………………………………...,
a w przypadku jego nieobecności: Pan/i ……………………………..,
dostępnych pod nr telefonu: …………………………………………...,
e-mail: ……………………………………,
faks:………………………………………
§8
ROZLICZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

2.

3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.

Rozliczanie usług będących przedmiotem umowy następować będzie po ich wykonaniu w
okresach jednomiesięcznych na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, zgodnie z
cenami jednostkowymi zawartymi w § 3.
Podstawą do wystawienia faktury będą dokumenty najmu, w których zostaną zawarte informacje z
nazwą działu Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o. o. zamawiającego usługę, miejscu wykonywania
usługi (ulica/obiekt), oraz ilości godzin pracy jednostki transportowo-sprzętowej potwierdzone
czytelnym podpisem przez upoważnione osoby w działach Zamawiającego, na rzecz których
usługa była wykonana.
Należności za wykonane usługi płatne będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT.
Wykonawca zobowiązuje się do :
ujęcia w rejestrze sprzedaży wystawionej faktury wynikającej z niniejszej umowy,
rozliczania się z Urzędem Skarbowym w zakresie naliczonego na fakturze podatku od towarów i
usług,
w przypadku braku wykonania czynności wymienionych w punkcie 6.1 i 6.2 niniejszego
paragrafu, do zwrotu całkowitych kosztów wynikających z tego tytułu po stronie Zamawiającego.
Za dzień zapłaty będzie uważana data obciążenia rachunku Zamawiającego.
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§9
SZACOWANA WARTOŚĆ UMOWY
1.
1.1
1.2

Przewidywany poziom finansowania ustala się wstępnie do kwoty:
Netto…………… (słownie: .............................złotych ...../.....)
Brutto …………..(słownie: .............................złotych ...../.....)
Poziom ten może ulec zmianie.
Podatek VAT należy przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami
§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Wykonawca zobowiązany jest w dniu zawarcia Umowy wnieść zabezpieczenie należytego
wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 9 pkt. 1.2
wynoszącej : ……………. zł. (słownie: ……………………………………….
……………………………………………………………..).
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na wniosek Wykonawcy, dopuszcza się
przeksięgowanie wadium na poczet części zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Powyższe zabezpieczenie określone w § 10 pkt.1, o ile wniesiono je w formie pieniężnej
Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
Ustanawia się, że wniesione zabezpieczenie, określone w § 10 pkt.1, jest przeznaczone na
pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w ciągu 30-stu dni od dnia
zakończenia funkcjonowania Umowy.
W przypadku nie wywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 1 Zamawiający ma
prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem jaki Umowa wiąże z odstąpieniem z przyczyn za które
odpowiada Wykonawca.
§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.
2.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wy-nagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 12
KARY
1.
1.1
1.2
2.

3.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, bez względu na wysokość powstałej szkody, karę umowną
za:
odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 10% wartości netto Umowy podanej w § 9 pkt. 1.1;
każdą godzinę zwłoki w podstawieniu zamówionej jednostki transportowo-sprzętowej, liczoną
zgodnie z § 4 pkt.1.5 w wysokości 0,01% wartości netto Umowy podanej w § 9 pkt. 1.1;
Zamawiający zapłaci Wykonawcy, bez względu na wysokość powstałej szkody, karę umowną za
odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego w wysokości 10% wartości netto Umowy podanej
w § 9 pkt. 1.1, z
zastrzeżeniem zapisu § 11.
W przypadku, gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych każda ze stron upoważniona jest
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
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§ 13
ZMIANA POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY

1.
1.1
1.2
1.3
2.

Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie:
wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w
obowiązujących przepisach prawa. Zmiana stawki podatku VAT wchodzi w życie z mocy prawa;
terminu wykonania, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy,
zwiększeniu/zmniejszeniu minimalnego rocznego czasu pracy wynajmowanego sprzętu o 30% w
zależności od potrzeb Zamawiającego;
Zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obydwu stron, wyrażoną na
piśmie w formie Aneksu
§ 14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

2.
3.
4.

Każda ze Stron zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o każdej
zmianie danych dotyczących firmy, a zawartych w niniejszej Umowie, pod rygorem wyrównania w
przypadku szkód powstałych z powodu niepowiadomienia.
Wszelkie spory wynikłe przy wykonaniu umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego
Sądu.
Do wszelkich spraw nie rozstrzygniętych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Umowa
niniejsza
została
sporządzona
w
2
jednobrzmiących
egzemplarzach
z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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