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ZAŁĄCZNIK NR 6  

 

WZÓR UMOWY 

Zawarta w dniu ........................w Częstochowie pomiędzy: 

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna                           

w Częstochowie   ul. Jaskrowska 14/20, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057953, kapitał 

zakładowy w kwocie 101.074.600 PLN, pokryty  w całości ,reprezentowanym przez:   

....................................................... 

zwanym dalej „Zleceniodawcą” 

a  .................................................. ............................................................. 

reprezentowanym przez ............................................................................ 

zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 

 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonywania usługi w zakresie robót 

ziemnych związanych z obsługą, konserwacją i usuwaniem awarii sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej nadzorowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu 

Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie, sprzętem typu: 

 1.1. Koparko-ładowarka na kołach gumowych o głębokości kopania co najmniej 5,5m, 

 1.2. Minikoparka na gąsienicach gumowych o głębokości kopania co najmniej 2,2m, 

 1.3. Midikoparka na gąsienicach o głębokości kopania co najmniej 3,5m 

wraz z obsługą operatorską . 

2. Sprzęt, o którym mowa w ust. 1 winien spełniać parametry odpowiednio: 

a. koparko – ładowarka,  o której mowa w punkcie 1.1 

• rok produkcji :  od 2005r, 

• maszyna samobieżna - kołowa, 

•  masa całkowita 7 do 11 T, dopuszczona do ruchu po drogach publicznych 

• osprzęt i wyposażenie: łyżki o szerokości 30 cm, 60 cm, skarpówka: młot 

wyburzeniowy hydrauliczny montowany na wysięgniku 

• ramię z wysięgnikiem teleskopowym 

• objętość łyżki ładowarki – min. 1 m3, łyżka dzielona umożliwiająca spychanie 

• głębokość wykopu : min. 5,5 m 

b. minikoparka ,o której mowa w punkcie 1.2 

• rok produkcji :  od 2007r, 

• koparka gąsienicowa o masie całkowitej 1,5 do 4 T, 

• układ roboczy w zakresie pełnego obrotu  

• gąsienice gumowe 
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• osprzęt i wyposażenie: łyżki o szerokości 30 cm, 60 cm, skarpówka; lemiesz 

spychowy; młot wyburzeniowy hydrauliczny montowany na wysięgniku 

 

• głębokość wykopu: min 2,2 m 

c. midikoparka o której mowa w punkcie 1.3 

• rok produkcji :  od 2007r, 

• koparka gąsienicowa o masie całkowitej 5 do 6 T,  

• układ roboczy w zakresie pełnego obrotu 

• osprzęt i wyposażenie: łyżki o szerokości 30 cm, 60 cm, skarpówka; lemiesz 

spychowy; młot wyburzeniowy hydrauliczny montowany na wysięgniku 

• głębokość wykopu: min. 3,5 m 

        3. Roboty  objęte umową  wykonywane będą  na obszarze działalności Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie     

t. j. w promieniu 30km od siedziby Zleceniodawcy. 

§ 2 

Zleceniodawca oświadcza, że baza  sprzętu, objętego przedmiotem umowy  znajduje się 

……………………………………………………..( na terenie m. Częstochowy lub w odległości max 5 km 

od  granicy m. Częstochowy) oraz  zapewnia, że maszyny są sprawne techniczne                       

i obsługiwane przez operatorów  posiadających wymagane uprawnienia i doświadczenie 

zawodowe przy pracach związanych z usuwaniem awarii  i konserwacją sieci wodociągowo-

kanalizacyjnej. 

§ 3 

1. Zleceniobiorca zapewnia gotowość do przyjęcia zlecenia od Zleceniodawcy  w dni robocze            

w godz. od 7:00 do 15:00 pod numerem telefonu ………………………………………………                

2. Zleceniodawca  może złożyć telefoniczne zlecenie jednoczesnego wykonania prac przez trzy 

dowolnie wybrane maszyny wymienione w § 1 ust. 1.  

3. Zleceniobiorca winien rozpocząć pracę w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę                   

w czasie, odpowiednio:  

a. na terenie Częstochowy  do 1,5 godz, 

b. poza terenem Częstochowy do 2,5 godz. 

od momentu telefonicznego zgłoszenia. 

4.  Zleceniobiorca zapewnia ciągłość pracy maszyny  i jej operatora/operatorów w czasie nie  

krótszym niż 24 godziny liczonym od czasu rozpoczęcia pracy, w miejscu wskazanym przez   

Zleceniodawcę. 

5.  W czasie realizacji usługi Zleceniodawca ma prawo przerwać bieżące zlecenie i wskazać nowe 

miejsce pracy, w którym realizacja pracy przez Zleceniobiorcę nastąpi niezwłocznie. 

6. W przypadku awarii lub niesprawności maszyny w czasie realizacji usługi, Zleceniobiorca   

zobowiązany jest na własny koszt, niezwłocznie zapewnić maszynę zastępczą o wymaganych 

parametrach. 
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7. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapewnić aby operator maszyny był wyposażony                 

w środki łączności umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu  przez Zleceniodawcę                  

w czasie przejazdów i realizacji robót. 

8. Zleceniobiorca jest zobowiązany do świadczenia usług objętych umową  zgodnie                                                 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

numer TZ.261.11.2017, stanowiącą  integralną część umowy. 

§ 4 

Zleceniobiorca  zobowiązany jest do utrzymania porządku na obszarze wykonywania prac. 

§ 5 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie  za wykonaną  usługę wyliczane będzie w oparciu o stawkę 

zł/godz pracy sprzętem, stałą w całym okresie trwania umowy, w którą wliczony jest dojazd 

na terenie m. Częstochowy , koszt operatora i podatek VAT, w wysokości odpowiednio: 

a. ………….. zł/godz pracy sprzętem określonym w § 1 ust. 1 punkt 1.1  

b. ………….. zł/godz pracy sprzętem określonym w § 1 ust. 1 punkt 1.2 

c. ………….. zł/godz pracy sprzętem określonym w § 1 ust. 1 punkt 1.3 

2. Za pracę wykonywaną poza terenem  m. Częstochowy Zleceniodawca  będzie płacił 

dodatkowo za każdy 1km dojazdu i powrotu najkrótszą drogą od granic administracyjnych m. 

Częstochowy do zleconego miejsca pracy 1/20 stawki o której mowa w  ust.1 odpowiednio dla 

każdego sprzętu. 

3. Czas świadczenia usługi liczony jest od momentu przybycia maszyny w miejsce świadczenia 

usługi do momentu odjazdu po wykonaniu prac. 

4. Faktura wystawiana będzie na podstawie danych zawartych w dokumencie sporządzonym na 

druku „Dzienny raport pracy sprzętu/koparki – zlecenie zewnętrzne” , którego wzór stanowi 

Załącznik nr 1 do umowy, określającym rodzaj stosowanych maszyn, miejsce i czas trwania 

prac, sporządzanym w 2 egz ( po jednym dla strony) potwierdzanych przez przedstawiciela  

Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy bezpośrednio po zakończeniu prac. 

§ 6 

Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie usług objętych przedmiotem 

umowy w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury na rachunek bankowy, Zleceniobiorcy                      

w ………………….. nr …………………………………………. 

§ 7 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP ……………………. 

2. Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP 573-000-38-41.  

 
§ 8 

1. Z ramienia Zleceniodawcy uprawnionymi do wykonania obowiązków wynikających z umowy są:   

1. p. ............................ 2. p. ............................oraz inne wskazane przez niego osoby. 

2. Z ramienia Zleceniobiorcy uprawnionymi do wykonania obowiązków wynikających z umowy są:              

1. p. ............................ 2. p. ............................ oraz inne wskazane przez niego osoby. 
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§ 9 

Zleceniobiorca winien: 

1. wykonać przedmiot umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony 

środowiska  oraz wyrazić zgodę na przeprowadzenie auditu zewnętrznego strony drugiej w tym 

zakresie, 

2. zapoznać swoich pracowników, wykonujących przedmiot umowy, z polityką środowiskową 

Zleceniodawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, 

3. dostarczyć w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, listę osób które zostały zapoznane                 

z polityką środowiskową Zleceniodawcy , 

4. zobowiązać pracowników sprawujących nadzór z ramienia Zleceniobiorcy  nad realizacją umowy 

do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu zorganizowanym przez Zleceniodawcę, dotyczącym 

systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001 i EMAS  funkcjonujących  u Zleceniodawcy, 

5. zapewnić, by każda osoba wykonująca przedmiot umowy, była kompetentna dzięki 

odpowiedniemu wykształceniu, szkoleniu i doświadczeniu, 

6. na życzenie Zleceniodawcy dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów                       

o których mowa w ust.5. 

§ 10 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……………….. do dnia …………………… . 

 
§ 11 

1. Zleceniobiorca  przed podpisaniem umowy wpłacił na konto Zleceniodawcy w ………………….. 

nr…………………………………, kwotę 5000,00 zł (słownie pięć tysięcy złotych) tytułem kaucji dla 

zabezpieczenia należytego wykonywania umowy. 

2. Zleceniodawca przechowuje kaucję, określoną ust. 1 na rachunku bankowym. 

3. Kaucja, pomniejszona o ewentualne potrącenia kar umownych określonych w § 12, wraz                        

z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana 

pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Zleceniobiorcy  zostanie zwrócona w ciągu 3 dni od zakończenia 

umowy. 

§ 12 

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają następujące kary umowne: 

 

1. Zleceniodawca ma prawo naliczyć karę umowną, w wysokości 1/5 stawki o której mowa w § 5 ust. 

1 odpowiednio pkt a-c,  za każde 5 min opóźnienia rozpoczęcia pracy, o którym mowa w§ 3 ust.3  

z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy.   

2. Zleceniodawca  może potrącić karę umowną, o której mowa w ust.1  z należności za wykonaną 

usługę albo kaucji,  o której mowa w  § 11 ust.1. 

3. Trzykrotne w ciągu dwóch kolejnych miesięcy obowiązywania umowy  opóźnienie  rozpoczęcia 

pracy, o którym mowa w§ 3 ust.3,  z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy, przekraczające 
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łącznie 4 godziny uprawnia Zleceniodawcę do  rozwiązania umowy i powoduje  przepadek na 

rzecz Zleceniodawcy kaucji, o której mowa w § 11  ust.1. 

4. Zleceniodawca ma prawo dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary 

umowne. 

§ 13 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy  

Kodeksu Cywilnego.  

§ 14 

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Gospodarczy 

właściwy dla Zleceniodawcy. 

§ 15 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.         

 

 

       Zleceniodawca                                                          Zleceniobiorca 

 


