
                                                                                                          Wzór umowy

   UMOWA  Nr        ….................. /WGM.III.-RK/Z/        /2013  

            z dnia ............................

zawarta pomiędzy Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, zwaną dalej 

"Zamawiającym", reprezentowaną przez:
Krzysztofa  Izmajłowicza –  Zastępcę  Prezydenta  Miasta  Płocka  ds.  Komunalnych 
działającego na podstawie upoważnienia Nr 53/2013 z dnia 18.03.2013 r. udzielonego przez 
Prezydenta Miasta Płocka,

a  
…..............................................................................................

o następującej treści:
                                                  § 1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług polegających na 
usuwaniu śniegu z chodników, przejść dla pieszych,  przystanków autobusowych i 
parkingów  będących w utrzymaniu Gminy – Miasto Płock oraz zapewnienie spływu 
wód roztopowych do wpustów ulicznych.
2. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część umowy.

         § 2
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) Zebranie, załadowanie śniegu na środki transportu i jego wywóz w miejsca wskazane 
przez Zamawiającego wraz z uporządkowaniem terenu,

2) Zapewnienie  spływu  wód  roztopowych  do  wskazanych  wpustów  ulicznych  poprzez 
odgarnięcie śniegu, odkucie lodu z powierzchni jezdni w promieniu 1 m wokół wpustu 
wraz z wywozem śniegu i lodu oraz udrożnienie z lodu, śniegu i błota rusztów tych 
wpustów.

          § 3 
1. Czynności,  o  których mowa w § 2  będą dokonywane każdorazowo na pisemne lub 

telefoniczne,  potwierdzone  następnie  pismem,  zlecenie  Zamawiającego,  określające 
miejsce i termin wykonania usługi.

2. Określenie  ilości  śniegu wskazanego do  usunięcia  odbywać się  będzie  na  podstawie 
uprzedniego obmiaru określającego ilość m3 śniegu, dokonanego przez przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy. W przypadku trudności w ustaleniu obmiaru, Wykonawca 
zobowiązuje się do każdorazowego zgłaszania ilości wywożonego śniegu.

3. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  każdorazowego  informowania  upoważnionego 
pracownika Zamawiającego o miejscu i terminie wykonania zleconych prac.

           § 4
Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) uzgadniania terminów zajęcia pasów drogowych z Miejskim Zarządem Dróg w Płocku,
2)  dysponowania odpowiednią ilością sprzętu i osób, która będzie niezbędna do prawidłowej 
realizacji  zadań  objętych  zleceniem,  uwzględniając  wymagania  dotyczące  prawydłowego 
wykonania przedmiotowych usług i wymogi czasowe.

            § 5
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ………………do dnia 31.03.2014 r. lub do wyczerpania 
kwoty określonej niniejszą umową.



             § 6
1. Wynagrodzenie  za  wykonane   prace  ustalane  będzie  na  podstawie  kosztorysów 

powykonawczych,  sporządzonych  w  oparciu  o  wykonane  obmiary  oraz  ceny 
jednostkowe .

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  składania  Zamawiającemu  kosztorysów 
powykonawczych w terminie 7 dni od dnia odbioru prac.

3. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia kosztorysów w terminie 7 dni od daty ich 
otrzymania.

              § 7
1. Strony ustalają następujące ceny jednostkowe:

a) Usunięcie śniegu obejmujące załadunek, wywóz wraz z uporządkowaniem terenu -
…... złotych netto za 1 m3,

b) Zapewnienie spływu wód roztopowych do wpustów ulicznych - ………………..złotych 
netto za 1 szt.

2. Ceny jednostkowe obejmują wszelkie narzuty oraz zysk Wykonawcy  i  zostaną 
powiększone  o  podatek  VAT  w  wysokości  obowiązującej  w  dniu  wykonania  usługi. 
Ponadto ceny jednostkowe zostają ustalone na cały okres realizacji zamówienia i nie 
podlegają  zmianie.  Przyjmuje  się,  że  ceny  jednostkowe  obejmują  wszelkie  koszty 
Wykonawcy tj. w szczególności robociznę, prace sprzętu,koszty jednorazowe, dodatki za 
utrudnienia, koszty ogólne itp.

3. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie usług nie może być wyższe niż 63 700,00 zł. 
(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) brutto. Strony zgodnie ustalają, że może 
ono być niższe.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zapłaty wynagrodzenia tylko za czynności/prace 
faktycznie  wykonane  przez  Wykonawcę  i  odebrane  przez  Zamawiającego  bez 
zastrzeżeń, a Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego roszczenie o 
wypłatę wynagrodzenia w kwocie maksymalnej określonej w ust. 3.

5. Jeżeli podczas odbioru usług zostanie stwierdzone wadliwe ich wykonanie, Zamawiający 
odmówi  ich  odbioru  do  czasu  usunięcia  wad,  wyznaczając  w  tym  celu  odpowiedni 
termin.

6. Z czynności odbioru prac będą sporządzane protokoły odbioru podpisane przez strony i 
zawierające  wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru,  stanowiące  podstawę  do 
wystawienia faktur.
                                                     § 8

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazywane będzie na jego rachunek określony 
na fakturze w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu.

2. Podstawę wystawienia faktur stanowią protokoły odbioru prac, o których mowa w § 7 
ust. 6. Faktury zostaną wystawione na Gminę – Miasto Płock, pl. Stary Rynek NIP 774-
31-35-712; w fakturach Wykonawca wskaże numer niniejszej umowy.

3. Strony zgodnie ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT – NIP …......................
     5.   Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

             § 9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo obciążenia Wykonawcy karami umownymi:

a) za każdorazową jednodniową zwłokę w dotrzymaniu terminu określonego zleceniem, 
o którym mowa w  § 3 ust. 1 – w wysokości 5% wartości brutto usługi wynikającej z 
danego zlecenia,

b) za nierzetelne wykonanie czynności,  o których mowa w  § 2 – w  wysokości  4% 
wartości brutto usługi wynikającej z danego zlecenia.



2. Podstawę stwierdzenia nierzetelnego wykonania, o którym mowa w ust. 1 pkt b, stanowi 
notatka służbowa sporządzona przez dwóch pracowników Zamawiającego, przy udziale 
Wykonawcy.

3. W przypadku  odstąpienia  Zamawiającego  od  umowy z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% brutto 
wynagrodzenia należnego za usługi wykonane do dnia odstąpienia.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej 

do wysokości szkody wynikającej z nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

             § 10
1. Każda  ze  stron  może  rozwiązać  umowę  z  zachowaniem  dwutygodniowego  okresu 

wypowiedzenia.

2. Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  bez  wyznaczania  terminu  dodatkowego  w 
przypadku  dwukrotnego  nierzetelnego  wykonania  czynności,  o  których  mowa w §  3 
ust.1.

   3.  Wypowiedzenie albo odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na 
piśmie.

4.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w 
tym  przypadku  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  wyżej 
wymienionych  okolicznościach.  W  takim  przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części przedmiotu umowy.

5.  Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnej.

             § 11
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedkłada polisę ubezpieczeniową na dowód 
zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności.

             § 12
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bezwzględnego  zachowania  w  poufności  wszelkich 

informacji  uzyskanych w związku z wykonaniem umowy dotyczących Zamawiającego i 
jego Klientów.

2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust 1 rozumie się w szczególności zakaz:

a) zapoznawania się przez Wykonawcę z dokumentami, analizami, zawartością dysków 
twardych i innych nośników informacji itp. – nie związanych ze zleconym zakresem 
prac,

b) zabierania,  kopiowania  oraz  powielania  dokumentów  i  danych,  a  w  szczególności 
udostępniania  ich  osobom trzecim,  informowania  osób trzecich  o  danych  objętych 
nakazem poufności.

3. Wykonawca zobowiązuje  się  nie  wykorzystywać własnego sprzętu  informatycznego na 
terenie Zamawiającego bez jego wiedzy i zgody.

4. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie 
przy udziale których wykonuje zlecenia dla Zamawiającego, przestrzegali  tych samych 
reguł  poufności  określonych  w  niniejszym  dokumencie.  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność  za  należyte  wypełnienie  zobowiązania  wskazanego  w  zadaniu 
poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób trzecich odpowiada jak za swoje 
własne.

5. Wykonawca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań  zmierzających do 
ochrony informacji poufnych Zamawiającego i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania 



zlecenia  mogłoby  dojść  do  ujawnienia  takich  informacji  poza  wiedzą  i  zgodą 
Zamawiającego.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  nie  wprowadzać  do  budynku  będącego  siedzibą 
Zamawiającego osób trzecich.

7. Postanowienia ust. 1- 6  nie będą miały zastosowania do informacji, które
a)  Zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy;
b) Zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej 

niniejszą umową;
c)  Zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego 

lub decyzji administracyjnej.

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Urzędu Miasta Płocka oraz innymi właściwościami dla danej usługi regulacjami systemu, 
dostępnymi na stronie  www.zsz.plock.eu; regulacje nieujawnione publicznie z uwagi na 
wymagania  bezpieczeństwa informacji  zostaną przedstawione Wykonawcy po zawarciu 
niniejszej  umowy,  zaś  Wykonawca  niniejszym deklaruje  ich  stosowanie  –  wprost  lub 
odpowiednio .

         § 13
Skutki cywilno-prawne wynikające ze szkód związanych z realizacją niniejszej umowy obciążają 
Wykonawcę. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku, gdy 
skutkiem  niewykonania,  bądź  nienależytego  wykonania  umowy  spowoduje  szkodę 
Zamawiającemu  lub osobom trzecim.

          § 14
Wykonawca zobowiązuje się do:

1) prowadzenia  prac  zgodnie  z  postanowieniami  niniejszej  umowy,  obowiązującym 
prawem, zasadami bhp,

2) starannego i terminowego wykonywania prac objętych umową.

           § 15
1. Do  umowy  nie  ma  zastosowania  ustawa  z  dnia  29  stycznia  2004r  -  Prawo  zamówień 
publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ) na podstawie art. 4 pkt. 8 tej ustawy.
2.  W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu 
cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.
3.  Zmiany w treści  niniejszej  umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej w postaci 
aneksu, pod rygorem nieważności.        
4.  Ewentualne  spory  powstałe  na  tle  realizacji  przedmiotu  umowy  strony  poddają 
rozstrzygnięciu właściwym miejscowo dla Zamawiającego sądom powszechnym.

           § 16
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i  trzy dla 
Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

…………………………..            …………………………
 
Umowę sprawdziła pod względem formalnym: Aldona Tomaszewska-Kiełbasa
Umowę sprawdził/ła pod wzgledem merytorycznym:

http://www.zsz.plock.eu/


Sporządziła pod względem formalnym: Aldona Tomaszewska-Kiełbasa /WOP IV/
Sprawdził/ła pod względem merytorycznym:


