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Zintegrowany System Zarz ądzania  Post ępowanie  
o zamówienie publiczne Umowa nr 16/3/GP- projekt   

Mechaniczne od śnieŜanie, usuwanie oblodze ń  
i uszarstnianie.  

 
Znak: AZ/ZP-16/3/2010  

 
 

z dnia 11 pa ździernika 2010 r. 

 
zawarta pomiędzy:  

MIEJSKIM PRZEDSI ĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.  
W TORUNIU 

PRZY UL. GRUDZI ĄDZKIEJ 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: 8. 469. 500 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 z zastosowaniem ustawy z dnia  29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zgodnie ze 
specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złoŜoną ofertą, które to dokumenty 
stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 
§2 

1. Wykonawca będzie świadczył usługi polegające na mechanicznym odśnieŜaniu/lub* 
odśnieŜaniu i załadunku śniegu/*lub transporcie śniegu zgodnie z dyspozycjami 
Zamawiającego. 

2. Szacowana wielkość przedmiotu umowy wynosi (w zaleŜności od części : 
 wynosi ……… godzin . 

3. Osobą upowaŜnianą przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i wydawania 
poleceń jest dyspozytor „Akcji Zimowej” zwanej dalej „AZ”.  

4. 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. 

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego  
i rozpocząć świadczenie przedmiotu umowy w czasie 2 godzin od telefonicznego 
zgłoszenia dyspozytora „AZ” o konieczności podjęcia działań.  

6. Usługa będzie wykonywana tylko  wówczas, gdy jednorazowy opad śniegu utworzy 
pokrywę o grubości przekraczającej 20 centymetrów. 

 



7. Zamawiający wzywając Wykonawcę  do świadczenia przedmiotu umowy zapewni 
Wykonawcy świadczenie usługi na czas minimum 4 (czterech) godzin. 

8. Koszt zaopatrzenia sprzętu w paliwo i części zamienne obciąŜa Wykonawcę. 
9. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania telefonu komórkowego. 
10. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do ubezpieczenia się z tytułu szkód, 

które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami oraz ubezpieczenia się od 
odpowiedzialności cywilnej i NNW. 

11. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie zobowiązania na rzecz osób trzecich  
w przypadku ich dochodzenia od Zamawiającego. 

12. Wykonawca zapewni pracownikom odpowiednie warunki pracy zgodnie z przepisami 
prawa w zakresie BHP i P-PoŜ. oraz środowiska. PowyŜsze wymaganie reguluje 
„Instrukcja w sprawie Podwykonawców”, którą Wykonawca otrzyma po zawarciu 
umowy. 
 

§3 
Termin wykonania umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 31 marca 2011 r.   

 
§ 4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy wg cen 
jednostkowych w wysokości:...........................zł/nett + … %VAT o  za 1 godz. 
efektywnej pracy sprzętu. 

2. Cena jednostkowa nie będzie ulegała zmianie w trakcie trwania umowy. Jedyną  
podstawą do zmiany ceny moŜe być udokumentowana przez Wykonawcę zmiana 
stawki podatku VAT. 

§5 
1. Podstawą do naliczenia naleŜności za wykonany przedmiot umowy będzie raport 

dzienny przebiegu prac potwierdzony kaŜdorazowo przez dyspozytora „ AZ”.  
2. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie za wykonaną część przedmiotu umowy będzie 

następowało na podstawie faktur częściowych wystawianych jeden raz w miesiącu 
(najpóźniej do trzeciego dnia miesiąca następującego po miesiącu w, którym 
wykonawca rozpoczął świadczenie przedmiotu umowy). 

3. Zamawiający dokona zapłaty naleŜności za wykonaną usługę w terminie 30 dni od 
daty złoŜenia faktury VAT Zamawiającemu. 

4. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod 
numerem NIP: 879-016-92-80. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia szacowanej wielkości 
przedmiotu umowy określonej w §2 ust.2  z przyczyn nie zaleŜnych od 
Zamawiającego, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub 
odstąpienia od umowy z przyczyn o których mowa w  §2 ust.6. 

6. Wykonawca oświadcza, Ŝe zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych w sytuacji opisanej w ust. 5 §5. 

 
§6 

1. W przypadku nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy lub niewykonania  
w terminie uzgodnionym przez strony, Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawcy 
zapłaty kary umownej w wysokości 20% przysługującego wykonawcy miesięcznego 
wynagrodzenia netto.  

2. W przypadku gdy szkoda powstała z tego tytułu przewyŜsza ustanowioną karę 
umowną Zamawiający ma prawo Ŝądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

3. Strony ustalają, Ŝe Zamawiający moŜe potrącić naleŜności z tytułu kary umownej 
bezpośrednio z faktury złoŜonej przez Wykonawcę.  

 



4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do  potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy,  
o ile nastąpią takie okoliczności, kar nałoŜonych na Zamawiającego za nienaleŜyte 
wykonanie usługi przez StraŜ Miejską, Miejski Zarząd Dróg, Miejski Zakład 
Komunikacji lub inne upowaŜnione urzędy. 
 

§7 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
2. Z zastrzeŜeniem § 4 ust. 4 nie dopuszcza się zmian postanowień zawartej umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
 

§8 
Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby 
trzecie. 

§9 
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. 
 

§10 
Umowę sporządzono w dwu jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ze dla kaŜdej ze 
stron. 
              

Wykonawca                                                                             Zamawiający 
 
 
 
 

 
 


