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UMOWA Nr SPZ.273.10.2021 

zawarta w Zamościu w dniu 8 października 2019 r. pomiędzy:  

Miastem Zamość ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, NIP 922-269-74-72 

reprezentowanym przez Zarząd Dróg Grodzkich w Zamościu, ul. Kilińskiego 86, 22-400 

Zamość, reprezentowanym przez:  

(1) Dyrektora     - Marcina Nowaka, 

(2) Głównego Księgowego   - Monikę Gancarz, 

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a  

________________________________________________ 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na usługi o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, 

o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129) - dalej p.z.p.. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi związane 

z zimowym utrzymaniem dróg (dalej: z.u.d) na terenie m. Zamość w sezonie zimy 

2021/2022r  w zakresie części Nr ___ zamówienia. 

2. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg polegają w szczególności na:  

a) mechanicznym zgarnianiu śniegu z jezdni, chodników lub parkingów, 

b) wywożeniu śniegu w przypadkach nadmiernego jego nagromadzenia,  

c) usuwaniu śliskości na jezdniach lub chodnikach poprzez posypywanie materiałami, 

zgodnie z technologią i normami podanymi w opisie technicznym stanowiącym 

załącznik do umowy oraz poprzez usuwanie nagromadzonego lodu, 

d) ręcznym usuwaniu śniegu i śliskości. 

3. Sposób i zakres świadczenia usług określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 

stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej umowy oraz „Plan zimowego utrzymania dróg 

publicznych na terenie miasta Zamość w sezonie zimy 2021/2022”, który jest integralną 

częścią niniejszej umowy. 

4. Wykaz ulic, chodników lub parkingów objętych zimowym utrzymaniem (w zależności 

od standardu zimowego utrzymania), zawiera „Plan zimowego utrzymania dróg 

publicznych na terenie miasta Zamość w sezonie zimy 2020/2021”, który stanowi 

integralną część niniejszej umowy.   

§ 2 

Ustalenia wstępne 

Wykonawca oświadcza, że: 

1. Znane mu są warunki techniczne, topograficzne i lokalizacyjne prowadzenia prac 

będących przedmiotem zamówienia. 

2. Posiada środki techniczne niezbędne dla prawidłowego i terminowego wykonania 

przedmiotu umowy. 
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3. Dysponuje odpowiednią liczbą osób dla terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, zarówno w trakcie ich 

realizacji jak i w wyniku zaniechania prac lub niewłaściwego ich wykonania. 

5. Dysponuje bazą sprzętową i całodobowym punktem dyspozytorskim położonym 

w odległości gwarantującej sprawne prowadzenie usługi zimowego utrzymania. 

Gwarantuje całodobową łączność telefoniczną oraz łączność radiową lub telefoniczną 

pomiędzy poszczególnymi jednostkami odśnieżającymi. Wykonawca wyraża gotowość 

do pracy 24 godziny na dobę. 

6. W ramach prowadzonej akcji z.u.d Wykonawca zabezpieczy przed śliskością oraz usunie 

śnieg z jezdni zgodnie z przedmiotem umowy w czasie zgodnym z „Standardami 

zimowego utrzymania dróg” stanowiącym załącznik nr 3 do „Planu zimowego utrzymania 

dróg publicznych na terenie miasta Zamość w sezonie zimy 2021/2022”. 

§ 3 

Zakres prac objętych przedmiotem umowy oraz obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy własnymi siłami. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zimowe utrzymanie dróg, chodników, 

ciągów pieszo-rowerowych, parkingów. 

3. Wykonawca świadczy usługę z wykorzystaniem własnego materiału i sprzętu będącego 

w dyspozycji Wykonawcy. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiednią 

ilość materiału do usuwania śliskości, która wystarczy na prowadzenie z.u.d. w ciągu 

całego sezonu zimowego. Wykonawca będzie uzupełniał ewentualne materiału na 

bieżąco, odpowiednio wcześniej i na własny koszt. Praca sprzętu nie jest rozliczana 

oddzielnie i jest wliczona w wynagrodzenie za świadczenie usług.  

4. Materiał wraz z kosztami załadunku, zużyty w celu należytego świadczenia usług będzie 

rozliczany osobno, na podstawie cen jednostkowych podanych w ofercie. 

5. Wykonawca będzie wykonywał prace wyłącznie na polecenie Zamawiającego: 

- w systemie jednorazowego przejazdu trasy, 

- w systemie całodobowego wykonywania prac w rejonie. 

6. Codziennie do godz. 8.00 rano Wykonawca zobowiązany jest przesłać drogą elektroniczną 

bądź faksem, do siedziby Zamawiającego dziennik pracy sprzętu po zakończeniu ostatniej 

czynnej akcji informujący, jakie ulice i do której godziny zostały odśnieżone w ciągu 

minionej doby, ilość zużytego materiału na dany sprzęt podczas akcji z.u.d. oraz jaki jest 

aktualny stan nawierzchni ulic wchodzących w zakres przedmiotu umowy. 

7. O rozpoczęciu i zaprzestaniu wykonywania prac w ramach zimowego utrzymania 

decydować będzie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. O decyzji Zamawiającego 

Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie bądź e-mailem. 

8. Zamawiający, w każdej chwili, jeżeli uzna wykonywanie z.u.d. za zbędną, może wezwać 

Wykonawcę do zaprzestania prac. Za przepracowany czas pracy Wykonawca otrzyma 

określone w §7 wynagrodzenie. 

9. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za czas spoczynku, kiedy nie są prowadzone 

prace w zakresie zimowego utrzymania obiektów. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac określonych przedmiotem 

umowy z należytą starannością, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy, 

doświadczenia i kwalifikacji oraz sprzętu. 
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11. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia grafiku osób dyżurujących wraz 

z numerami kontaktowymi, do 1–go każdego miesiąca obowiązującej umowy. 

W przypadku jakiejkolwiek zmiany zobowiązuje się Wykonawcę do niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego telefonicznie lub droga elektroniczną. 

12. Wykonawca podczas odśnieżania zobowiązany jest na bieżąco likwidować tworzące 

się zaspy, zwały zlodowaciałego śniegu w miejscach skrzyżowań z drogami 

podporządkowanymi. 

13. Zimowe utrzymanie ulic obejmuje również odśnieżane parkingów i zatok 

autobusowych, miejsc postojowych pasów włączeń i wyłączeń oraz pasów dla relacji 

skrętnych w obrębie skrzyżowań. 

14. Zamawiający dopuszcza odbieranie prac cząstkowych lub całego rejonu. Zgłoszone 

przez Zamawiającego usterki oraz wynikające stąd poprawki należy wykonać w terminach 

nieprzekraczających: 

a) II standard utrzymania – 3 godz. 

b) III standard utrzymania – 5 godz. 

c) IV standard utrzymania – 8 godz. 

d) V standard utrzymania – 8 godz. 

e) VI standard utrzymania w miejscach wyznaczonych – 2 godz. 

15. W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania 

przepisów i zasad BHP oraz p.poż. 

16. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac objętych 

przedmiotem umowy, a w szczególności za bezpieczne warunki poruszania się pojazdów 

oraz osób na terenie objętym umową. 

§ 4 

Termin realizacji 

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie świadczył usługi, o których mowa 

w § 3, w okresie od 15 października 2021 roku do 15 kwietnia 2022 roku 

z możliwością zmiany tego okresu w zakresie uzależnionym od warunków 

atmosferycznych.  

2. Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi wyłącznie po złożeniu przez Zamawiającego 

telefonicznego lub mailowego zlecenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że podejmie czynności z.u.d niezwłocznie po otrzymaniu 

od Zamawiającego zlecenia, o którym mowa w ust. 2, nie później jednak niż w ciągu 

1 godziny od momentu otrzymania zlecenia. 

4. Dla realizacji pełnego zakresu usługi zimowego utrzymania dróg i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia 

określonego w § 7: 

a) o każdej porze przyjmować telefonicznie zlecenia od Zamawiającego (24 godz. 

na dobę); 

b) przekazywać do godziny 8.00 każdego dnia Zamawiającemu meldunki o stanie 

dróg oraz czasie pracy sprzętu, ilości zużytych materiałów i zużyciu materiałów 

wykorzystanych do utrzymania dróg w trakcie minionej doby. Przyjmuje się, 

że doba rozliczeniowa trwa od godziny 0
00

 do godziny 24
00

; 
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c) w przypadku niemożności świadczenia usług lub któregokolwiek z obowiązków 

wymienionych w umowie Wykonawca jest zobowiązany natychmiast zgłosić ten 

fakt Zamawiającemu; 

d) stosować się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego.  

5. Każdorazowo z chwilą wykonania na drodze świadczenia usługi z.u.d. kierowca 

po powrocie z wykonania tzw. trasy zgłasza się do dyżurnego wyznaczonego przez 

Zamawiającego (osobiście lub telefonicznie) zgłaszając fakt wykonania usługi oraz 

informuje o sytuacji na drodze, zaś dyżurny Zamawiającego wydaje dyspozycje 

w zależności od panującej sytuacji - dalsze świadczenie usług na innych drogach 

grodzkich bądź zakończenie pracy. 

§ 5 

1. Przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za realizację przedmiotu umowy 

będzie Inspektor nadzoru: Pan Kamil Saluk – Kierownik Robót Grupy 

ds. Utrzymania Dróg. 

2. Zamawiający ma prawo do kontroli realizacji zadania w każdym momencie doby 

rozliczeniowej. 

3. Przed rozpoczęciem akcji z.u.d. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemny wykaz 

numerów telefonów do osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy oraz 

operatorów sprzętu używanego do zimowego utrzymania. 

§ 6 

1. Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia następujących dokumentów: 

1)  dziennik pracy sprzętu – dziennik z.u.d. ulice stanowiący załącznik 

nr 2 do niniejszej umowy- prowadzony odrębnie do każdego rejonu, 

2)  dziennik pracy sprzętu – dziennik z.u.d chodniki i ciągi pieszo-rowerowe w trakcie 

czynnej akcji stanowiący załącznik nr 2A do niniejszej umowy - prowadzony 

odrębnie do każdego rejonu, 

2. Odbioru przedmiotu umowy dokona inspektor nadzoru w oparciu o meldunki, o których 

mowa w § 4 ust. 4 lit. b), sprawdzone wpisy w dzienniku pracy sprzętu, karty pracy 

sprzętu i informację o zimowym utrzymaniu dróg. 

3. Zamawiający zastrzega sobie, dla oceny poprawności i zgodności z umową wykonania 

z.u.d. prawo kontroli, jakości usług. W szczególności Zamawiający: 

a) jest uprawniony w każdym czasie bez zawiadomienia o terminie i godzinie kontroli, 

kontrolować stan przejezdności dróg pod kątem zgodności z wytycznymi 

Zamawiającego i Planem zimowego utrzymania dróg publicznych na terenie miasta 

Zamość w sezonie zimy 2020/2021 - nr 1 do niniejszej umowy; 

b) jest uprawniony w razie ustalenia, że droga nie spełnia norm określonych 

w specyfikacji technicznej, wydawać Wykonawcy polecenia i zalecenia;  

c) jest zobowiązany do utrzymywania stałego telefonicznego kontaktu z Wykonawcą 

oraz do bezzwłocznego przekazywania Wykonawcy interwencji i zastrzeżeń 

użytkowników dróg; 

d) jest uprawniony w każdym czasie, bez zawiadomienia o terminie i godzinie kontroli, 

kontrolować ilość i jakość załadowanego materiału na dany sprzęt – podczas czynnej 

akcji z.u.d., czas załadunku, wydajność pracy sprzętu i jego prawidłowe działanie 
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(w szczególności pod kątem wydajności technicznej podczas akcji z.u.d. oraz zakresu 

jego działania). 

4. W przypadku świadczenia przez Wykonawcę usług niezgodnie z umową, ustalonym 

standardem, wytycznymi i wskazówkami Zamawiającego, Zamawiający powołuje 

komisję, która w sporządzonym protokole opisuje stwierdzony stan, podając w nim 

procentowo długość lub powierzchnię, na której usługa nie była wykonana należycie, 

ilość godzin lub dni, w którym taki stan trwał. W taki sam sposób komisja określa, jaka 

część dróg i obiektów oddanych Wykonawcy do utrzymania nie była utrzymana zgodnie 

z wymaganymi standardami. W tym przypadku zastosowanie będzie miał § 8 niniejszej 

umowy. 

§ 7 

Wynagrodzenie i zasady rozliczenia 

1. Z tytułu należytego świadczenia usług określonych w §3 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie stanowiące iloczyn cen jednostkowych usługi brutto 

z rzeczowego zakresu wykonanych usług, tj. ilości godzin pracy sprzętu i ilości zużytego 

materiału. Rzeczowy zakres wykonanych prac wymaga każdorazowo potwierdzenia 

przez Zamawiającego. 

2. Z tytułu należytego świadczenia usług określonych w §3 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za zapewnienie dyspozycyjności pracowników 

i sprzętu umożliwiającej każdorazowo rozpoczęcie czynnej akcji zimowego utrzymania 

dróg w czasie określonym w § 4 ust. 3 niniejszej umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty związane z zimowym utrzymaniem dróg 

na terenie m. Zamość w sezonie zimowym określonym w § 4 ust. 1 i 2 nie może 

przekroczyć łącznie kwoty _________ zł netto (słownie: __________/100), plus podatek 

VAT 8% -tj. ________ zł (słownie: __________/100), razem _________ zł brutto 

(słownie: ____________/100).  

4. Należność za wykonane w danym miesiącu roboty będzie regulowana przez 

Zamawiającego w terminie do 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo 

wystawionej faktury, na rachunek Wykonawcy -------------------------------------------. 

5. Za nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego Wykonawca może żądać 

zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej. 

6. Prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać rozliczenie każdego rejonu z.u.d. 

z osobna. Zamawiający wymaga dołączenia do faktury kopii należycie wypełnianych 

załączników nr 2 i 2A. 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1. Za każdorazowy brak możliwości kontaktu Zamawiającego z Dyspozytorem 

Wykonawcy potwierdzonym w protokole kontroli, stanowiącym załącznik 

nr 3 do niniejszej umowy kara, w wysokości 300 zł. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy z wadami, określonymi przez Zamawiającego 

w protokole kontroli w wysokości 500 zł za każdy 1 km bieżący, na którym 

stwierdzono wadę. 
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3. Kara w wysokości 1000 zł za każdy 1 km bieżący wskazany przez Zamawiającego 

w protokole powtórnej kontroli, stanowiącym załącznik nr 3A do niniejszej umowy. 

4. W przypadku ujawnienia w protokole kontroli braku wykonywania jakichkolwiek 

czynności związanych z z.u.d. Wykonawca zostanie ukarany karą 2000 zł za każdy 

1 km bieżący trasy. 

5. Kara 1000 zł za każdy 1 pojazd w przypadku stwierdzenia braku wymaganej ilości 

pojazdów w trakcie wykonywania prac. 

6. Za każde nie przekazanie Zamawiającemu informacji w terminie, o którym mowa 

w § 4 ust. 4 lit b) kara w wysokości 300 zł/dzień. 

7. Za samodzielne, nieuzgodnione z Zamawiającym wstrzymanie z.u.d. w rejonie kara 

w wysokości 2000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

8. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub za wstrzymanie 

z.u.d. powyżej 7 dni przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 3. 

9. W przypadku nie podjęcia czynności z.u.d. w terminie określonym w § 4 ust. 3 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania tych czynności innemu 

podmiotowi. Kosztem wykonania czynności z.u.d. przez inny podmiot będzie 

obciążony Wykonawca. W sytuacji, gdy Zamawiający nie zleci wykonania prac 

innemu podmiotowi, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną za nie rozpoczęcie 

prac, w wysokości 200 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. 

2. Niezależnie od kar umownych strony umowy będą mogły dochodzić odszkodowania 

przewyższającego kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

3. W przypadku nie przystąpienia do bezzwłocznego odśnieżania i usuwania śliskości 

zimowej, co stanowi zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia osób trzecich lub w przypadku 

nie wykonania innych prac objętych niniejszą umową – Zamawiający zastrzega sobie 

prawo zlecenia prac innemu podmiotowi i potrącenia kosztów poniesionych z tego tytułu 

z wynagrodzenia Wykonawcy, niezależnie od kar przewidzianych w §8 umowy.  

Ustalenie faktu nie wywiązania się z zakresu czynności będzie potwierdzone protokołem 

powtórnej kontroli. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącania naliczonych kar umownych z bieżących faktur 

za usługi oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Zamawiający ma prawo sumowania kar umownych, o których mowa wyżej i naliczania 

ich w łącznej wysokości. Maksymalna wysokość kar umownych wynosi 20% 

wynagrodzenia umownego brutto. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania w wysokości 

przekraczającej wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 
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§ 9 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności gospodarczej, co potwierdza polisa ubezpieczeniowa 

Nr __________, ważna do ________2022 roku. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu w strefie prowadzonych 

robót. 

§ 10 

1. Na poczet należytego wykonania umowy, Wykonawca w dniu podpisania umowy wnosi 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w ________ na kwotę _______zł 

(słownie: ____________/100), co stanowi 3% wartości brutto usługi. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

w terminie 30 dni po zakończeniu akcji zimowego utrzymania dróg. 

§ 11 

Integralną częścią niniejszej umowy są n/w załączniki: 

1) Plan zimowego utrzymania dróg publicznych na terenie miasta Zamość w sezonie 

zimy 2019/2020 – załącznik nr 1. 

2) Dziennik pracy sprzętu – ulice – załącznik nr 2. 

3) Dziennik pracy sprzętu – chodniki i ciągi pieszo-rowerowe – załącznik nr 2A. 

4) Protokół z kontroli Z. U. D. – załącznik nr 3. 

5) Protokół z ponownej kontroli Z. U. D. – załącznik nr 3A. 

6) Kosztorys ofertowy – załącznik nr 4. 

7) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 5 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 13 

Umowa obowiązuje według § 4 ust. 1 lub do dnia wyczerpania środków finansowych na jej 

realizację określonych w § 7 ust. 3. 

§ 14 

1. Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15 

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. 

przeznaczony jest dla Wykonawcy zaś 3 dla Zamawiającego. 

§ 16 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej. 

Zamawiający:                                                                      Wykonawca: 

 


