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ST.2512.58.2018         Załącznik nr 2 

 

Wzór Umowy 
 

W dniu …................ 2018 r. pomiędzy Miejskim Zakładem Komunalnym w Giżycku z 
siedzibą przy ul. Suwalska 21, 11 – 500 reprezentowanym przez : 
……………………. – Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku, przy 
kontrasygnacie Głównej Księgowej – ……………, zwanych dalej w treści „Zamawiaj ącym”  
a, 
…….…………………………..… z siedzibą …………………. Posiadającym NIP: 
……………….., REGON: ………………………….reprezentowanym przez : 
1. ……………………………….., zwanym dalej „Wykonawcą” ,  
na podstawie złożonego formularza ofertowego z dnia …………..2018 r., gdzie wartość 
zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) wobec 
czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP, zostaje zawarta umowa o 
następującej treści: 
 

§ 1 
Na podstawie złożonej oferty z dnia …………….. 2018 r.  Zamawiający, zleca a Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać usługę wynajmu sprzętu specjalistycznego do Zimowego 
utrzymanie dróg, chodników i parkingów na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w sezonie 
zimowym 2018/2019 

§ 2 
1. Wykonanie zadania określonego w § 1 niniejszej umowy może być  wykonywane tylko  

i wyłącznie na zlecenie pracownika Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku, 
pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg, chodników i parkingów, który 
wyznaczy drogę lub miejsce wykonania usługi. 

2. Zgłoszenie może być przekazane w formie pisemnej lub ustnej (telefonicznie), po którym 
Wykonawca niezwłocznie przystąpi do jego wykonania (nie później niż 45 minut od 
wezwania przez pracownika Miejskiego Zakładu Komunalnego pełniącego nadzór nad 
akcją zimowego utrzymania dróg, chodników i parkingów. 

3. Pełna gotowość do wykonania usługi obowiązuje od dnia zawarcia umowy. 
4. Zobowiązujemy się do realizacji zadań w okresie od 23 listopada 2018 r. do 31 marca 

2019 r. 
5. Każdorazowe wykonanie zadania musi być za każdym razem zgłoszone w Miejskim 

Zakładzie Komunalnym. 
6. Czas pracy sprzętu musi być pisemnie potwierdzone przez pracownika Miejskiego 

Zakładu Komunalnego pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg, 
chodników i parkingów. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy każdej szkody wyrządzonej  osobom trzecim 
podczas pracy. 

8. Wykonawca zapewni całodobową pracę sprzętu w razie takiej potrzeby. 
9. W czasie awarii sprzętu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt 

zastępczy. 
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10. Wykonawca będzie dozorował roboty osobiście lub przez swoich przedstawicieli 
upoważnionych do reprezentowania go wobec zamawiającego w zakresie planowania  
i wykonania usług. 

11. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wynagrodzeniem za faktycznie 
przepracowane godziny sprzętu specjalistycznego, udokumentowane poprzez raporty prac 
sprzętu potwierdzone przez upoważnionego pracownika Miejskiego Zakładu 
Komunalnego pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg, chodników  
i parkingów. 

12. Do odśnieżania dróg Wykonawca użyje odpowiedniego sprzętu, gwarantującego solidne 
usuniecie śniegu z jezdni, chodników i parkingów. Sprzęt będzie wyposażony  
i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13. Wykonawca gwarantuje niezmienne stałe ceny ryczałtowe przez cały okres trwania 
sezonu zimowego 2018/2019. 

14. Wykonawca oświadcza że operatorem sprzętu jest kierowca posiadający odpowiednie 
uprawnienia 

15. W przypadku rezygnacji Zmawiającego z części lub całości usług Wykonawcy nie 
przysługują, żadne roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu. 

 
§ 3 

W przypadku niespełnienia warunków wymienionych w §2 niniejszej umowy Zamawiający 
nie będzie wypłacał wynagrodzenia. 

§ 4 
Wykonawca zobowiązany jest do dyspozycyjności tak sprzętu jak i siły roboczej na 
czasookres zawarcia niniejszej umowy tj. od dnia 23 listopada 2018r. do dnia 31 marca 2019r. 

§ 5 
1. Za wykonanie zadania określonego w §1 ustala się cenę jednostkową w wysokości:  
 
Wynajem – Samochód wyposażony w posypywarkę o pojemności 5 m3 i pług lemieszowy.      

Cena jednostkowa ryczałtowa; 
1) Za godzinę pracy:  ………………….... zł brutto, 

 
Wynajem – Koparko–ładowarka samojezdna kołowa z łyżką czołową o pojemności minimum 
1,0 m3. 
Cena jednostkowa ryczałtowa; 

1) Za godzinę pracy:  ………………….... zł brutto, 
 
Wynajem – Samochód ciężarowy z wywrotką o ładowności minimum 10 ton. 
Cena jednostkowa ryczałtowa; 

1) Za godzinę pracy:  ………………….... zł brutto, 
      Wyżej wymienione ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty w tym podatek VAT. 
2. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia będzie ustalane na podstawie cen jednostkowych 

po przedstawieniu dokumentów wymienionych w § 2 niniejszej umowy. 
 

§ 6 
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi nastąpi najpóźniej w terminie 21 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury miesięcznej z raportem godzinowym/kilometrowym 
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potwierdzonym przez pracownika Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku, pełniącego 
nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg, chodników i parkingów. 

 
§ 7 

Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy zwłoka w wykonaniu zleconego 
zakresu usługi trwa dłużej niż dzień bez potrzeby wyznaczania Wykonawcy dodatkowego 
terminu. 

§ 8 
Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
 

§ 9 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

§ 10 
Strony ustalają sąd siedziby Zamawiającego sądem właściwym dla rozpatrywania 
ewentualnych sporów wynikłych z niniejszej umowy. 

 
§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego  
i jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY :                                                            WYKONAWCA : 


