
Umowa nr ___________/19 
 

zawarta w dniu _______________ 2019 roku pomiędzy: 

 

Przedsiębiorstwem Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Towarowej 1, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-

Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000076836, kapitał 

zakładowy w wysokości 41.334.500,00 zł, NIP 646-000-90-23,  

reprezentowaną przez: 

Miłosza Steca – Prezesa Zarządu 

Łukasza Torbusa – Wiceprezesa Zarządu, 

 

 

zwaną dalej „Zamawiajacym",  

a 

____________________________. 

z siedzibą w ________________ ul. ___________________, wpisanym do Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ___________________ _____ Wydział Gospodarczy 

KRS pod nr _________________, NIP: _________________, REGON: _______________________, 

reprezentowaną przez: 

___________________________ 

 

 

zwanym dalej ,,Wykonawcą”, 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego przeprowadzonego  
na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej 
Sp. z o.o. w Tychach, za pośrednictwem Platformy zakupowej w trybie Przetargu pn.: „Odśnieżanie 
terenu zajezdni oraz odśnieżanie dachów”, nie objętego ustawą Prawo zamówień publicznych, 
zgodnie z art. 133 ust. 1 tejże ustawy, została zawarta umowa o następującej treści:   

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej 

usługi zimowego utrzymania obiektu zajezdni zlokalizowanej w Tychach przy ul. Towarowej 1, poprzez 

odśnieżanie mechaniczne oraz posypywanie piaskiem lub innymi środkami usuwającymi gołoledź 

powierzchni dróg wewnętrznych i placu postojowego zajezdni.  

2. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca  zobowiązuje się do: 

a) odśnieżania i posypywania środkami likwidującymi gołoledź drogi wewnętrzne oraz plac postojowy 

o powierzchni około 12000 m², 

b) odśnieżania dachów o powierzchni około 2781m², 

c) załadunku i wywozu zalegającego śniegu. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy użyciu własnego sprzętu oraz 

środków transportu i oświadcza, iż użyte na potrzeby realizacji przedmiotu umowy sprzęty oraz środki 

transportowe spełniać będą wszelkie wymogi określone przepisami prawa i w czasie realizacji 



przedmiotu umowy będą sprawne technicznie i zdolne do użytku w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu osób oraz mienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt materiałów, o których mowa w ust. 2 lit. 

a). 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu  

lub osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy.   

 

§ 2 

1. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.  

2. Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy potrzebę wykonania przedmiotu umowy telefonicznie pod 

numerem telefonu ______________, czynnym całodobowo. W przypadku braku możliwości 

dokonania zgłoszenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy 

numer telefonu podany w zdaniu poprzednim będzie nieczynny lub brak będzie odpowiedzi, 

zgłoszenie uznaje się za przyjęte z chwilą dokonania próby połączenia. Strony przyjmują 

domniemanie, że nieudana próba nawiązania połączenia dotyczyła zgłoszenia Wykonawcy  

zapotrzebowania na jego usługę.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawania w gotowości do świadczenia usług objętych 

przedmiotem umowy całodobowo, 7 dni w tygodniu.   

4. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do świadczenia usług objętych przedmiotem umowy  

w ciągu 2 godzin od dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2. 

5. Za czas świadczenia usług objętych przedmiotem umowy uznaje się faktyczną ilość godzin pracy, bez 

dojazdu i zjazdu z miejsca świadczenia usług oraz faktyczną ilość odśnieżonych powierzchni dachów, 

zgłoszonych uprzednio zgodnie z ust.2.  

6. Wykonanie przedmiotu umowy w danym miesiącu zostanie każdorazowo potwierdzone pisemnie 

przez przedstawicieli obu stron w wykazie wykonanych prac, którego wzór stanowi załącznik nr 1  

do niniejszej umowy.  

 

§ 3 

1. Wykonawca odpowiada za bezpieczne wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz przepisami wewnętrznymi Zamawiającego w zakresie BHP, ppoż.  

oraz ochrony środowiska. 

2. Wykonawca oświadcza, iż: 

a) znane mu są przepisy prawa z zakresu BHP, ppoż. oraz ochrony środowiska; 

b) zapoznał się z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego z zakresu BHP, ppoż. oraz ochrony 

środowiska; 

c) zaznajomił swoich pracowników i osoby zatrudnione na innej podstawie z wymaganiami, o których 

mowa w lit. a) i b); 

d) zapewni swoim pracownikom i osobom zatrudnionym na innej podstawie środki ochrony 

indywidualnej i zbiorowej, opiekę lekarską oraz wymagane prawem szkolenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do wykonania na własny koszt i na własną 

odpowiedzialność: 

a) uzgodnień z właściwymi podmiotami lub służbami (np. energetycznymi, gazowymi, BHP, ppoż., 

ochrony środowiska, Policją), jeśli przedmiot umowy tego wymaga; 

b) oznakowania miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz stref niebezpiecznych; 



c) zabezpieczenia terenu wykonywania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

wykonanie czynności, o której mowa w ust. 2 lit. c) najpóźniej w chwili rozpoczęcia wykonywania 

przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia Zamawiającemu informacji o wypadku przy 

pracy lub zdarzeniu potencjalnie wypadkowym, które wystąpiły podczas wykonywania przedmiotu 

umowy.        

6. Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzania kontroli wywiązania się przez Wykonawcę  

z obowiązków określonych w niniejszym paragrafie, a w przypadku stwierdzenia naruszeń, do 

wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wezwania go do usunięcia naruszeń 

w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do wykonania usług objętych przedmiotem 

umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy osobiście lub z pomocą podmiotu trzeciego, zgodnie z § 8 ust. 

3, niezależnie od możliwości żądania od Wykonawcy  kar umownych, przewidzianych w § 8 ust. 1.  

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowo-ilościowego 

z tytułu faktycznej realizacji przedmiotu umowy (tj. ilości roboczogodzin oraz ilości odśnieżonych 

powierzchni dachów) według następujących cen jednostkowych:  

a) __________ zł  netto/rbg odśnieżania i posypywania środkami likwidującymi gołoledź drogi 

wewnętrzne oraz plac postojowy , 

b) ___________ zł  netto/ m2 odśnieżonej powierzchni dachu, zgodnie z § 1 ust. 2 lit. b),  

c) __________ zł  netto/rbg załadunku i wywozu zalegającego śniegu . 

2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na koniec każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc 

poprzedni na podstawie faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę, na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT.   

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będą pisemne potwierdzenia wykonania prac w wykazie,  

o którym mowa w § 2 ust. 6.  

4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bakowego Zamawiającego.  

5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy 

przez Wykonawcę.  

6. Całkowite wynagrodzenie za realizacje niniejszej umowy nie może przekroczyć w okresie 

obowiązywania umowy kwoty netto w wysokości ___________ zł (słownie: 

______________________ złotych), tj. brutto: _________________________ zł (słownie: 

__________________złotych. W przypadku zrealizowania usług na kwotę określoną w zdaniu 

poprzednim umowa ulega rozwiązaniu.  

7. Niezrealizowanie usług objętych umową na kwotę określoną w ust.  6 w okresie jej obowiązywania nie 

stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.  

 

§ 5 

Z zastrzeżeniem § 4 ust. 6 umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia 01.11.2019 r. do dnia  

30.04.2020 r.  

 

 



§ 6 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości przedmiotu umowy osobie trzeciej  

bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części lub całości przedmiotu umowy osobie 

trzeciej, odpowiada on za jej działania jak za działania własne.  

 

§ 7 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku: 

a) naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 3 i nie usunięcia naruszeń pomimo 

wezwania Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 6; 

b) trzykrotnego opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z terminem określonym w § 2 

ust. 4; 

c) innego naruszenia postanowień niniejszej umowy. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej najpóźniej w terminie 30 

dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie.  

 

§ 8 

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 4  

w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. 

b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków przewidzianych w umowie,  

w tym w szczególności wskazanych w § 1 ust. 2, w wysokości 200,00 zł za każdy przypadek 

naruszenia, 

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 5% kwoty brutto określonej w § 4 ust. 6 umowy. 

2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wartość 

wyrządzonej szkody przekroczy wysokość kar umownych.  

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający uprawniony będzie do wykonania usług objętych 

przedmiotem umowy osobiście lub z pomocą podmiotu trzeciego na koszt i ryzyko Wykonawcy  

w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 

ust. 4 przekraczającego 2 pełne godziny, bez konieczności występowania o upoważnienie Sądu na 

wykonanie zastępcze.  

4. Należności z tytułu kar umownych Zamawiający może potrącić z faktury wystawionej przez 

Wykonawcę. 

 

§ 9 

1. Wykonawca/osoby podpisujące w imieniu Wykonawcy  Umowę przyjmuje/przyjmują do wiadomości  

i akceptuje/akceptują, że jego/ich dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych do 

wykonania Umowy, na co Wykonawca/ osoby podpisujące w imieniu Wykonawcy Umowę 

wyraża/wyrażają zgodę 

2. Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., ul. Towarowa 1,  

43-100 Tychy; email:sekretariat@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 01 07. 



3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres korespondencyjny - Przedsiębiorstwo 

Komunikacji Miejskiej sp. z o.o., ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy; e-mail: iod@pkmtychy.pl; tel.: 32 217 

10 41 wew. 160. 

4. Wykonawca/osoby podpisujące w imieniu Wykonawcy  Umowę przyjmuje/przyjmują do wiadomości  

i akceptuje/akceptują, że odbiorcami jego danych osobowych mogą być pracownicy Zamawiającego, 

a także instytucje oraz organy publiczne w zakresie określonym przepisami prawa.  

5. Dane osobowe Wykonawcy/osób podpisujących w imieniu Wykonawcy Umowę będą przetwarzane 

przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu przez okres uzasadniony ze względu na 

okresy przedawniania roszczeń z Umowy oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające  

z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane osobowy Wykonawcy/osób podpisujących 

w imieniu Wykonawcy Umowę będą usuwane.  

6. W celu oraz na zasadach określonych w ust. 1 – 5 przetwarzane będą także dane osób, z pomocą 

których Wykonawca wykonywać będzie przedmiot Umowy. W każdym przypadku, w którym 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dane osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

zobowiązany jest on do uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych  

przez Zamawiającego, za co ponosi odpowiedzialność.  

7. Wykonawca został poinformowany, iż każda osoba, której dane są przetwarzane  

przez Zamawiającego, ma prawo do: 

a. żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania; 

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

c. przenoszenia danych; 

d. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania osobom, których dane osobowe przekazuje 

Zamawiającemu w związku z realizacją Umowy o przysługujących im uprawnieniach, o których mowa 

w ust. 7, za co ponosi odpowiedzialność.  

9. W zakresie przetwarzania danych osobowych zastosowanie znajdują przepisy Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE. 

 

§ 10 

1. Zmiany lub rozwiązanie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  

z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.  

3. Strony ustalają, że właściwym dla rozpoznania wszelkich sporów będzie Sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego.  

4. Strony ustalają, że ich adresy podane na wstępie umowy są także adresami  

do doręczeń. Każda strona zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadamiania drugiej strony  

o zmianie adresu do doręczeń lub innych jej danych adresowych pod rygorem uznania doręczenia 

na ostatni znany adres za skuteczne. 



5. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie sprawy objęte niniejszą umową,  

a także zasady i warunki jej realizacji stanowią tajemnicę i nie mogą być w jakikolwiek sposób 

udostępniane przez Wykonawcę osobom trzecim, bądź wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

6. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawach związanych z wykonaniem 

umowy, w tym upoważnioną do potwierdzenia wykonanych prac jest ____________ tel. 

____________, e-mail: ____________ 

7. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego, w tym 

upoważnioną do potwierdzenia wykonanych prac jest ____________ tel. __________________  

e-mail: _________@pkmtychy.pl 

8. Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy względem Zamawiającego na podstawie 

niniejszej Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

mailto:_________@pkmtychy.pl


Załącznik nr 1 do umowy nr __________/19 

 

WYKAZ WYKONANYCH PRAC 

 

  

POTWIERDZENIE WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

ZA MIESIĄC ……………………… 

 

 
  

Lp. Nazwa usług  Data 

         

Ilość 

rbh/m2 

podpis osoby 

wykonującej usługę 

podpis osoby 

potwierdzającej 

wykonanie usługi 

1 2 3 4 5 6 

1           

2 
          

3 
          

4 
          

5 
          

6 
          

7 
          

8 
          

9 
          

10 
          

 
 

Ujawnione 
niezgodności: 

 

Uwagi do  
świadczonych usług: 

 

  

Przedstawiciel Zamawiającego: ……………..   Przedstawiciel Wykonawcy:………………………… 
 


