
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rozdział III 
 

Projekt  umowy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie  
o zamówienie publiczne Umowa ………………………… 

Mechaniczne odśnieżanie 
nośniki pługów 

 
Znak: AZ/ZP -11/2/2017 

 
 
 

z dnia ………………………….. 2017 r. 

 

zawarta pomiędzy:  

MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.  

W TORUNIU 

PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 

TEL. 056 63 98 119; FAX. 056 63 98 120 

NIP: 879-016-92-80                 REGON: 870525973 

 

Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000151221 

Kapitał zakładowy: 13. 618. 000 PLN 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………… 

2. ……………………………………………………… 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

a:   

…………………………………………………………………………………………….. 

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

następującej treści: 

§1 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie 

publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przewyższającej kwoty o których 

mowa w art.11 ust.8  ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych                

t.j. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia oraz złożoną ofertą. 

 

§2 

1. Wykonawca będzie świadczył usługi polegające na mechanicznym odśnieżaniu ulic, 

zgodnie z harmonogramem Zamawiającego oraz z zalecaną przez  Zamawiającego 

technologią przy użyciu samochodu ciężarowego …………  [ typ, marka] 

wyposażonego w pług odśnieżny stalowy z lemieszem gumowym 

2. Szacowana wielkość przedmiotu umowy wynosi (w zależności od ilości pakietów 

zamówienia) …………...  kilometrów odpłużania. 

…………... godzin czasu pracy nieefektywnej (oczekiwanie na dyspozycję), 

…………...  km dojazdu do miejsca pracy, 

3. Wykonawca będzie świadczył usługi w systemie pracy całodobowej  

w dni powszednie, w niedzielę i święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy według 

harmonogramu „AZ” opracowanego przez Zamawiającego bądź na wezwanie w 

przypadku nagłej zmiany warunków pogodowych. 

4. Świadczenie przedmiotu umowy będzie następowało po telefonicznym zgłoszeniu 

osoby odpowiedzialnej za realizację umowy bądź dyspozytora AZ 

5. Każdorazowo świadczenie przedmiotu umowy winno być rozpoczęte w czasie nie   

            dłuższym niż 2 godz. od wystąpienia okoliczności, o których mowa §2 ust. 4 

 



6. Przez użyte w niniejszej umowie określenie odśnieżanie rozumie się: odgarnięcie 

zalegającego śniegu lub błota pośniegowego do krawężnika jezdni w taki sposób, aby 

umożliwić swobodne poruszanie się innym uczestnikom ruchu drogowego.  

7. Zamawiający na swój koszt dokona montażu posiadanych pługów odśnieżnych na 

pojazdach podstawionych przez Wykonawcę tj.: 

- płyta czołowa zamontowana na pojeździe Wykonawcy oraz przekazany pług 

odśnieżny przez cały czas trwania umowy pozostaje własnością Zamawiającego, 

-  zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w przekazany sprzęt przez Wykonawcę,  

-  po zakończeniu umowy płyta zostanie zdemontowana na koszt Zamawiającego, 

- Wykonawca wyraża zgodę na zamontowanie płyty nośnej na swoim pojeździe wraz 

z osprzętem a co za tym idzie ingerencję w pojeździe (możliwe spawanie do ramy, 

wykonanie otworów w ramie, wykonanie otworów w zderzaku, montaż przewodów 

pneumatycznych, hydraulicznych, elektrycznych) 

8. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy się z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w 

czasie realizacji przedmiotu zamówienia lub na skutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, w zakresie odpowiedzialności 

cywilnej, deliktowej oraz kontraktowej z sumą gwarancyjną 100. 000 PLN, na jedno 

 i wszystkie zdarzenia. 

9. Zakres odpowiedzialności w umowie ubezpieczenia OC musi zostać rozszerzony 

klauzulą dodatkową o szkody powstałe w mieniu powierzonym, które stanowiło 

przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze 

wykonywanych przez ubezpieczonego. W szczególności ochroną powinny być objęte 

szkody wyrządzone w drogach i ulicach wraz z infrastrukturą drogową.  

10. W umowie ubezpieczenia maksymalna wysokość franszyz: integralnej oraz 

redukcyjnej, nie może przekraczać 500 PLN.  

11. Wykonawca  zobowiązany jest do przedstawienia zawartej Umowy ubezpieczenia 

najpóźniej w dniu podpisania umowy.  

12. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie zobowiązania  osób trzecich w 

przypadku ich dochodzenia od Zamawiającego. 

13. Wykonawca zapewni pracownikom odpowiednie warunki pracy zgodnie z przepisami 

prawa w zakresie BHP i P-Poż. oraz środowiska. Powyższe wymaganie reguluje 

„Instrukcja w sprawie Podwykonawców”, którą Wykonawca otrzyma po zawarciu 

umowy. 

§3 

Termin wykonania umowy: od daty zawarcia umowy do15 kwietnia 2018r. 

 

§ 4 
1. Strony ustalają wartości umowy  zgodnie z przyjętą ofertą na  

kwotę ......................................................................... zł/netto + …. % VAT  

słownie:  ...............................................................................zł/netto+ … %VAT. 

2. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy wg cen 

jednostkowych w wysokości: 

a) .....................................zł/netto + … %VAT  za 1 km  pracy sprzętu, 

b) .......................................zł/netto + … %VAT  za 1 godz. nieefektywnej  pracy 

sprzętu (oczekiwanie na dyspozycje), 

c) ..................................zł/netto + … %VAT  za 1 km dojazdu do miejsca pracy.  

 

3. Ceny zawarte w ofercie obowiązywać będą przez cały okres trwania umowy 

4. Cena nie będzie ulegała zmianie w trakcie trwania umowy. Jedyną  podstawą do 

zmiany ceny może być udokumentowana przez Wykonawcę zmiana stawki podatku 

VAT. 

 

 



§5 

1. Rozliczenie za wykonaną część przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie      

faktury złożonej wraz z zestawieniami wykonanych prac. Faktury składane będą         

2 razy w miesiącu tj. za okres od 1 do 15 oraz od 16 do końca miesiąca wraz 

protokołem odbioru prac za dany okres kalendarzowy. Fakturę należy dostarczyć do 

Zleceniodawcy nie później niż 5 dni roboczych od zakończenia miesiąca w którym 

wykonywano usługi. 

2. Podstawą do wystawienia faktury za wykonany przedmiot umowy będzie wykaz tras 

AZ na jakich świadczono usługi wraz ze wskazaniem czasu pracy oraz przebiegiem 

kilometrów przy odpłużaniu potwierdzanych przez dyspozytora Akcji Zima bądź 

osobę bezpośrednio nadzorującą usługę ze strony Zamawiającego. Raporty dzienne 

pracy sprzętu również zawierają wykaz tras AZ na jakich świadczono usługi wraz ze 

wskazaniem czasu oraz przebiegiem kilometrów przy odpłużaniu. 

3. Do każdej faktury Wykonawca załączy oświadczenie, że przez okres, którego dotyczy 

faktura każda z osób wykonujących czynności polegające na faktycznym 

wykonywaniu usługi była zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę. 

4. Osobą upoważnianą przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i wydawania 

poleceń jest Specjalista ds. Oczyszczania Paweł Misiak, Andrzeja Komuda lub 

dyspozytor Akcji Zima. 

5. Zamawiający dokona zapłaty należności za wykonaną usługę w terminie ………dni 

od daty złożenia faktury VAT Zamawiającemu. 

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 

numerem NIP: 879-016-92-80. 

§6 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca   

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  20% wynagrodzenia  brutto 

określonego w § 4 ust. 1 

2. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub niewykonania  

w terminie, a także w przypadku nieusunięcia zgłoszonych nieprawidłowości 

opisanych w ust. 3, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej  

w wysokości 1,0 % przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia brutto za okres 

rozliczeniowy za każde niewykonanie, nienależyte wykonanie lub nie usunięcie 

nieprawidłowości zgłoszonej w reklamacji. 

3. Wszystkie reklamacje dotyczące przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę. 

Wszelkie zgłoszone nieprawidłowości dotyczące przedmiotu umowy Wykonawca 

winien usunąć natychmiast na własny koszt z zastrzeżeniem, że reklamacje pisemne 

posiadające dokumentację fotograficzną będą rozpatrywane wstecz.   

4. W przypadku gdy szkoda powstała z tego tytułu przewyższa ustanowioną karę 

umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych. 

5. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić należności z tytułu kary umownej 

bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę.  

 

§7 

Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 

trzecie. 

 

§8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 



2. Z zastrzeżeniem §4 ust 4 oraz §8 ust.3 i ust.4 nie dopuszcza się zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru 

Wykonawcy  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości 

przedmiotu umowy określonego §2 ust. 2 z przyczyn nie zależnych od 

Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

4. W zależności od swoich możliwości finansowych i faktycznych potrzeb,                       

a w szczególności wystąpienia intensywnych zjawisk atmosferycznych, Zamawiający 

zastrzega sobie również  prawo do zwiększenia wielkości przedmiotu umowy 

określonego w §2 ust.1 o dodatkowe 50 %. W takim wypadku Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o powyższym na piśmie, a Wykonawca zobowiązuje się 

realizować to opcjonalne zamówienie na tych samych warunkach. 

5. Wykonawca oświadcza, że zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń 

odszkodowawczych w sytuacjach opisanych w ust. 3 

 

 

§9 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do  potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy, o ile 

nastąpią takie okoliczności, kar nałożonych  na Zamawiającego za nienależyte wykonanie 

usługi przez Straż Miejską, Miejski Zarząd Dróg, Miejski Zakład Komunikacji lub inne 

upoważnione urzędy. 

 

§ 10 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ze dla każdej ze 

stron.            

 

 

 

 

 

 

Wykonawca                                                                             Zamawiający 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załączniki do umowy: 

1. Wzór protokołu odbioru prac 

2. Wzór karty drogowej 

 
 


