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PROJEKT UMOWY                  Załącznik Nr 2 
            (SIWZ postępowanie DZ.171.9.2020) 

 

UMOWA NR ………. 
 

zawarta w  dniu ………. 2020 roku w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: 

Miastem Tomaszów Lubelski reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski 

w imieniu którego działa na podstawie pełnomocnictwa Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg 

w Tomaszowie Lubelskim ul. Piotra Ściegiennego 57, mgr inż. Tadeusz Wagner oraz Główny 

Księgowy – Magdalena Hałasa, zwanymi w dalszej treści umowy Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………………..., 

zwanym dalej w treści niniejszej umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………...…, 

zwanymi dalej „Stronami: lub „Stroną”, zwanej dalej „Umową” o następującej treści : 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne udzielone 

w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 EURO netto, podstawa prawna – art. 4 pkt 8 Ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz. 1843 ze zm.), z dnia …………2020 roku, znak 

postępowania DZ.171.9.2020 na: świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym 

utrzymaniu dróg gminnych gminy miejskiej Tomaszów Lubelski w sezonie zimy 2020/2021, 

tj.: odśnieżanie dróg administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg w Tomaszowie Lubelskim 

przy użyciu pługów lemieszowych zainstalowanych na nośnikach Wykonawcy: 

a) samochód ciężarowy ze średnim pługiem lemieszowym - szt.1, 

b) ciągnik z napędem na cztery koła wyposażony w pług lemieszowy - szt.1, 

c) nośnik powyżej 6 ton z pługiem lemieszowym przystosowany do montażu piaskarki 

Zamawiającego - szt.1 (odśnieżanie i posypywanie w razie awarii sprzętu Zamawiającego) 

w zakresie: odśnieżania zgodnie ze Specyfikacją Techniczną warunków usług związanych 

z zimowym utrzymaniem dróg stanowiącą załącznik Nr 3 do SIWZ.  

§ 2 

1. Usługi polegać będą na : 

a) odśnieżaniu dróg, 

b) utrzymaniu w gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji niniejszej umowy wraz z obsługą. 

2. Oprócz czynności podstawowych, do obowiązków Wykonawcy należy także niezwłoczne 

przekazywanie (za pośrednictwem osób obsługujących sprzęt) osobom wymienionym w § 3 ust.1   

niniejszej umowy informacji o: 

- aktualnym stanie przejezdności dróg, 

- czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług dla poszczególnego sprzętu, 

- zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, 

- innych zdarzeniach zauważonych na drodze. 

3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również zapewnienie stałej obsługi naprawczo-

remontowej, wyposażenie nośników w lampy sygnalizacyjne i oświetlenie oraz łączność 

z kierującymi pracami zimowego utrzymania a także przystosowanie nośnika wymienionego w § 1 

lit. c) do montażu piaskarki. 

4. 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 jak wyżej Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

5. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

§ 3 

1. Zamawiający wraz z podpisaniem umowy, przekaże Wykonawcy imienny wykaz osób 

upoważnionych do nadzoru nad realizacją usług. 
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2. O zmianie osób upoważnionych Zamawiający będzie powiadamiał Wykonawcę niezwłocznie. 

3. Osoby wymienione w ust. 1 posiadać będą kompetencje do wzywania do pracy i odwoływania 

z pracy zespołów roboczych Wykonawcy, wydawania im poleceń i instrukcji, prowadzenia bieżącej 

kontroli, a także codziennego potwierdzania dokumentów Wykonawcy w zakresie ilości i jakości 

wykonanej usługi. 

4. Wykonawca wraz z podpisaniem umowy, przekaże Zamawiającemu imienny wykaz osób 

upoważnionych do realizacji zadań określonych umową z podaniem numerów telefonów. 

5. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zaistniałych zmianach w wykazie 

wymienionym w ust. 4. 

§ 4 

1. Wezwanie sprzętu do pracy odbywać się będzie telefonicznie przez upoważnionych 

pracowników Zamawiającego. Czas przystąpienia do pracy, od przyjęcia wezwania określa się na 

1 godzinę. 

2. W razie opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia usług Zamawiający ma prawo powierzyć 

wykonanie usług innemu Wykonawcy. 

3. Okresowe powierzenia wykonania usług objętych niniejszą umową innym wykonawcom 

w przypadku określonym w ust. 2 nie zwalnia Wykonawcy z zapłacenia kar umownych. 

§ 5 

Powierzenie przez Wykonawcę usług objętych umową lub ich częścią do wykonania innym 

jednostkom wykonawczym w tzw. „Podwykonawstwie” wymaga pisemnego uzgodnienia 

z Zamawiającym. 

§ 6 

1. Wstępnie termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy  ustala się  na dzień 15.11.2020 

roku (w zależności od warunków atmosferycznych) i będzie potwierdzony na jeden dzień przed 

rozpoczęciem akcji.  

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się wstępnie na dzień 30.04.2021 

roku (w zależności od warunków atmosferycznych).  

3. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu wykonywania usług podejmować będzie Dyrektor 

Miejskiego Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim. 

§ 7 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy za sezon 2020/2021 oszacowane 

zostało w oparciu o orientacyjne ilości godzin prac sprzętu, jak w zobowiązaniu zawartym 

w ofercie, tj.: 
 

Wartość netto: …………………….  Wartość brutto: ………………….. 

Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………….. 

2. Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone jako wynikowe z faktycznie wykonanej i odebranej 

ilość pracy sprzętu i cen jednostkowych pracy sprzętu podanych w kalkulacji cenowej. Ogólna 

wartość prac nie może przekroczyć wartości umownej. 

3. Ewentualne usługi dodatkowe z poza zakresu rzeczowego, nie przekraczające 50% zakresu 

rzeczowego zamówienia, rozliczane będą na identycznych zasadach jak usługi objęte umową 

i zostaną zlecone w trybie „z wolnej ręki”. Zakres usług dodatkowych zostanie wprowadzony do 

umowy aneksem w formie pisemnej. 

4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za usługi wymienione w § 2 według 

następujących cen jednostkowych (netto) zawartych w ofercie, tj.: 
 

a) ciągnik z pługiem   ……………………….. zł/godz. 

b) samochód ciężarowy z pługiem ……………….………. zł/godz. 

c) nośnik powyżej 6 ton z pługiem ………………….……. zł/godz. 

  przystosowany do montażu piaskarki Zamawiającego (w razie awarii sprzętu Zamawiającego) 

5. Nie przewiduje się zmiany cen jednostkowych w trakcie realizacji usług.  

§ 8 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dziennika pracy sprzętu. 
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2. Odbioru przedmiotu umowy dokonywać będzie wyznaczony pracownik Zamawiającego 

w oparciu o dzienne meldunki i sprawdzone wpisy w dzienniku pracy sprzętu. 

§ 9 

Warunki płatności ustala się w następujący sposób: 

1. Zapłata za wykonane usługi nastąpi w terminie do 14 dni po dostarczeniu faktury wystawionej 

przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie usług. 

3. Podstawą rozliczenia będą dzienne raporty zimowego utrzymania dróg podpisane przez 

przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego. 

4. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający ma dokonać zapłaty należnego 

wynagrodzenia: ……………………………………………………………………………………... 

5. Obowiązujące wskazanie nabywcy do fakturowania: 

  Nabywca: 

  Miasto Tomaszów Lubelski 

  MIEJSKI ZARZĄD DRÓG 

  ul. Piotra Ściegiennego 57 

  22-600 Tomaszów Lubelski 

  NIP 921-198-17-49 

§ 10 

1. Stawki jednostkowe pracy sprzętu uwzględniają: wynagrodzenie kierowcy (operatora), dopłaty 

za pracę w nadgodzinach, za przestoje i utrudnienia, koszty pośrednie, koszty zakupów, koszty 

związane z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa załogi i użytkowników dróg, zysk i inne 

koszty. 

2. Wykonawca  zobowiązany jest do dokonania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie usług objętych zamówieniem. Wartość ubezpieczenia należy wkalkulować w stawki 

jednostkowe pracy sprzętu. 

3. Pozostały sprzęt który będzie zatrudniony na zlecenie Zamawiającego w przypadkach gdy 

zajdzie taka potrzeba, będzie rozliczany według rzeczywistego czasu pracy i wynegocjowanej ceny. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie usług, bezpieczeństwo ruchu, 

oznakowanie pojazdów i sprzętu do odśnieżania, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody 

wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu w związku z wykonywanymi usługami objętymi umową. 

§ 11 

1. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w prowadzeniu „akcji zimowego 

utrzymania” lub nie podjęcia jej w obowiązującym terminie Zamawiający ma prawo zastosować 

potrącenie z faktury za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy do 10% wartości w rozliczeniu 

miesięcznym.  

2. W przypadku nie podjęcia czynnej akcji zimowego utrzymania w obowiązujących terminach 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, jeżeli zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego, zlecić 

doraźne usługi innemu Wykonawcy na zasadach „zamówienia z wolnej ręki”, a skutkami 

finansowymi obciążyć Wykonawcę. 

3. W przypadku nie usunięcia stwierdzonych doraźnych niedociągnięć Zamawiający ma prawo, 

jeżeli zagraża to bezpieczeństwu ruchu, zlecić te usługi innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy, 

lub po dwukrotnym ostrzeżeniu rozwiązać z Wykonawcą umowę a skutkami finansowymi obciążyć 

Wykonawcę. 

4. Za odstąpienie od wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10% 

wartości umowy. 

§ 12 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość 

dokonania takiej zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki 

takiej zmiany. 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 14 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez Sądy 

Powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

§ 16 

Integralną część umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ofertą 

i wymaganymi załącznikami. 
 

A K C E P T U J Ę : 


