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Załącznik nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

-Wzór umowy- 

 

 

UMOWA NR………………. 

dotycząca „Całodobowego usuwania skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz innych 

ubocznych produktów zwierzęcych itp., niemożliwych do usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 min. od 

momentu zgłoszenia z terenów miejskich Chorzowa” 

 

Zawarta dnia (........................) w (.........................................) pomiędzy:  

 

Miastem Chorzów - Miastem na prawach powiatu o numerze NIP: 627-273-38-08, o numerze identyfikacyjnym 

REGON: 276255306 ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów – Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Chorzowie, 

ul. Bałtycka 8A, 41-500 Chorzów o numerze NIP: 627-10-29-013, o numerze identyfikacyjnym REGON: 000166249, 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, które reprezentuje: 

1. mgr inż. Piotr Wojtala – Dyrektor, 

 

a 

 

(____________________________________________________________) z siedzibą 

w (__________________________________________) zarejestrowaną w Sądzie (_________), w 

(_____________________________) pod numerem KRS: (____________), o numerze NIP: (__________________) o 

numerze identyfikacyjnym REGON: (_____________), zwanym(ą) w dalszej części umowy „Wykonawcą”, które 

reprezentują: 

1. (……………………………………………………………………….) 

2. (……………………………………………………………………….) 
zwanych w dalszej części umowy łącznie „Stronami” a z osobno „Stroną” 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro, 

Strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

Ilekroć w umowie jest mowa o: 

1. OPZ – rozumie się przez to Opis Przedmiotu Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

2. SST – rozumie się przez to załącznik nr 1 do OPZ – Szczegółową Specyfikację Techniczną; 

3. Ofercie – rozumie się przez to ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi „Całodobowego usuwania skutków wypadków 

i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt oraz innych ubocznych produktów zwierzęcych itp., niemożliwych do 

usunięcia przez sprzęt komunalny w czasie do 60 min. od momentu zgłoszenia z terenów miejskich Chorzowa”, 

zwane w dalszej części umowy Usługami, lub Przedmiotem Umowy. Szczegółowy opis Przedmiotu Umowy 

obejmuje załącznik nr 1 do OPZ, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Wymagany sprzęt. 

Wykaz sprzętu zadeklarowanego przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu Umowy stanowi sprzęt ujęty 

w oświadczeniach dołączonych do Załącznika nr 2 Formularza Ofertowego. 

 

§ 3 

Termin realizacji umowy. 

1. Umowa została zawarta na okres 18 miesięcy od dnia podpisania. 

2. W przypadku zawarcia Umowy oraz rozpoczęcia jej realizacji w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, strony 

zgodnie postanawiają uznać ten (niepełny) miesiąc kalendarzowy za pierwszy pełny miesiąc realizacji Umowy. 

3. W przypadku zakończenia realizacji Umowy w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, strony zgodnie 

postanawiają uznać ten (niepełny) miesiąc kalendarzowy za ostatni pełny miesiąc realizacji Umowy. 
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§ 4 

Wynagrodzenie. 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy za cały okres jej obowiązywania wskazany w § 3 ust. 1 

Umowy, Wykonawca otrzyma łącznie wynagrodzenie ryczałtowe do wysokości 

…………………………………….. (słownie……………………….) brutto, w tym należny podatek VAT w 

wysokości 8% w kwocie ………………słownie: ……………….., na podstawie wystawionych przez Wykonawcę 

w trakcie obowiązywania Umowy faktur VAT. 

2. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe wynosi ………….. netto, zgodnie z ceną ryczałtową wskazaną w tabeli 

nr 1 formularza ofertowego w ofercie Wykonawcy. Całkowita miesięczna kwota wynagrodzenia za realizację 

Przedmiotu Umowy obejmuje kompletną realizację prac zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w zakresie 

rzeczowym określonym w Załączniku nr 1 (SST) do OPZ. 

3. Strony zgodnie ustalają, że za pierwszy oraz ostatni miesiąc realizacji Umowy, Wykonawca otrzyma pełne 

miesięczne wynagrodzenie bez względu na datę rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji Umowy. 

4. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT z tytułu realizacji Umowy stanowi Protokół Odbioru 

Końcowego zatwierdzony i podpisany przez Strony. 

5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu Protokół Odbioru Końcowego wykonanych usług wraz 

z wypełnionym Dziennikiem Kontroli oraz na żądanie Zamawiającego dołączonymi kartami przekazania 

odpadów wytworzonych w trakcie realizacji usługi, do piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca, celem 

zatwierdzenia i podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur VAT bez swojego podpisu. 

 

§ 5 

Termin płatności. 

Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty przedstawienia Zamawiającemu faktury VAT. 

 

§ 6 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Strony zgodnie ustalają zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służące pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego jej wykonania w wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 4 pkt. 1 

tj.………………. ,-PLN (słownie:...........................................................................). 

2. Wykonawca oświadcza, iż wniósł zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, w jednej z form określonych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia tj. ............................ 

3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy. 

 

§7 

Zobowiązania Wykonawcy. 

1. Wykonawca oświadcza, że wykona Przedmiot Umowy zgodnie z wymogami zawartymi w Załączniku nr 1 (SST) 

do OPZ, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że w trakcie realizacji niniejszej Umowy utrzyma należytą organizację pracy oraz będzie 

nadzorował swoich pracowników, w tym utrzymywał stały kontakt telefoniczny z pracownikami. 

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi Kartę Przekazania Odpadów (KPO) potwierdzające ilość 

wszystkich zebranych odpadów z terenu miasta Chorzowa oraz miejsce ich unieszkodliwienia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego na zlecenie realizacji Przedmiotu Umowy 

podwykonawcy. 

5. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy jest zobowiązany do współpracy z osobami oraz 

jednostkami upoważnionymi przez Zamawiającego, w zakresie reagowania na zgłoszenia dotyczące Przedmiotu 

Umowy, pochodzące z monitoringu bieżącej sytuacji na drogach, doniesień medialnych, oraz zgłoszeń 

dokonywanych przez użytkowników dróg. 

 

§ 8 

Odpowiedzialność Wykonawcy. 

1. Wykonawca odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa, oraz stosowania się do obowiązujących wymogów 

technologicznych w trakcie realizacji Usług. 

2. Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim zaistniałe na skutek swoich działań bądź nie 

wywiązania się z postanowień niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 

nie mniejszą niż 200.000,00 zł. 
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§ 9 

Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy. 

1. Przedstawicielami Zamawiającego odpowiedzialnymi za nadzór nad wykonaniem Przedmiotu Umowy są: 

- …………………………….. nr tel. …………………………….. 

- …………………………….. nr tel. …………………………….. 

- …………………………….. nr tel. …………………………….. 

- …………………………….. nr tel. …………………………….. 

oraz inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego. 

2. Ze strony Wykonawcy osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad wykonaniem Przedmiotu Umowy są: 

- …………………………….. nr tel. …………………………….. 

- …………………………….. nr tel. …………………………….. 

- …………………………….. nr tel. …………………………….. 

3. Osoby wymienione w § 9 pkt. 2 zobowiązane są do osobistego stawiennictwa na każde telefoniczne wezwanie 

Zamawiającego, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, celem przeprowadzenia wspólnej kontroli 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Zmiana osób odpowiedzialnych za realizację Umowy ze strony Wykonawcy wymaga zgłoszenia Zamawiającemu 

w formie pisemnej, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

5. W nagłych sytuacjach, dyżurny: Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Policji, Wydziału Usług Komunalnych UM 

Chorzów oraz Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, upoważniony jest do wezwania Wykonawcy do 

podjęcia działań obejmujących Przedmiot Umowy, w każdym czasie - na podstawie telefonicznego wezwania 

przekazanego do punktu dyspozytorskiego, potwierdzonego następnie przez Zamawiającego wpisem do 

Dziennika Kontroli. 

 

§10 

Kontrole. 

1. Zamawiający ma prawo do samodzielnej kontroli świadczonych Usług. 

2. Wykonawca może uczestniczyć w kontroli jakości świadczonych przez siebie Usług. 

3. Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna, Wydział Usług Komunalnych UM Chorzów oraz Miejskie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego mają prawo do samodzielnej kontroli realizacji Przedmiotu Umowy lub mogą 

uczestniczyć w kontroli realizacji Przedmiotu Umowy przeprowadzanej wraz z upoważnionym przedstawicielem 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Ocena realizacji Przedmiotu Umowy, w tym czasu przystąpienia do realizacji Usługi w terenie, będzie 

dokonywana przez inspektora nadzoru Zamawiającego głównie poprzez kontrole wizualne przeprowadzane 

w terenie i dotyczyć będzie: 

a) terminowości przystępowania do akcji usuwania martwych zwierząt z terenów miejskich, 

b) terminowości przystąpienia do akcji usuwania skutków wypadków i zdarzeń drogowych, gabarytów oraz 

wszelkich sytuacji opisanych w Załączniku nr 1 (SST), 

c) zgodności zakresu ilościowego wykonanej usługi z zakresem zleconym, 

d) jakości i kompleksowości wykonanych Usług. 

5. W przypadkach stwierdzenia uchybień zamawiający naliczy karę określoną zapisami w Umowie niezależnie od 

odmowy zapłaty za niezrealizowany zakres Usługi. 

6. Szczegółowe warunki dotyczące kontroli zawarte są w załączniku nr 1 (SST) do OPZ, który stanowi załącznik nr 

1 do niniejszej Umowy. 

 

§ 11 

Kary i potrącenia. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy naliczone będą następujące kary umowne: 

a) z tytułu rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 5% całkowitej ceny brutto wskazanej w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy w wysokości 1.000,00 zł 

(słownie: tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania 

Przedmiotu Umowy. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy uważa się: 

 niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie (nie zgodne z zapisami załącznika nr 1 do OPZ, który 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy) Usługi,  

 niepodjęcie reakcji, tj. niedojechanie na miejsce zdarzenia w czasie 60 min. od momentu zgłoszenia 

wystąpienia jednego ze zdarzeń, o których mowa w Załączniku nr 1 (SST) do OPZ, 

 nieprzystąpienie do rozpoczęcia usuwania skutków wypadków i zdarzeń drogowych, usuwania 

martwych zwierząt i innych produktów zwierzęcych w czasie zadeklarowanym z formularzu 

ofertowym, 

 nieprzystąpienie osoby upoważnionej przez Wykonawcę do kontroli realizacji Przedmiotu Umowy 

w wyznaczonym pisemnie lub telefonicznie przez Zamawiającego terminie lub nie stawienie się 
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w ogóle osoby upoważnionej przez Wykonawcę na pisemne lub telefoniczne wezwanie Zamawiającego 

w celu dokonania czynności kontrolnych. 

2. Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o naliczonych karach. 

3. Kary umowne będą potrącane z wymagalnymi wierzytelnościami Wykonawcy, wynikającymi z najbliższej 

faktury otrzymanej po obciążeniu karą umowną. 

 

§ 12 

Upomnienia, rozwiązanie oraz odstąpienie od umowy. 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiający uchybienia w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, które są 

podstawą do naliczenia kar umownych, Zamawiający obok naliczenia kary umownej ma prawo do wystawienia 

Upomnienia. Za pisemne Upomnienie rozumie się pismo z nagłówkiem „Upomnienie”, skierowane przez 

Zamawiającego do Wykonawcy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wielokrotnego wystawienia kolejnych Upomnień w tym samym miesiącu, 

za każdy następny przypadek stwierdzenia uchybień w wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wystawione przez Zamawiającego Upomnienia sumują się w ciągu całego okresu obowiązywania niniejszej 

umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, po 

otrzymaniu przez Wykonawcę piątego upomnienia. 

5. Wystawienie Upomnienia jest niezależne od kar umownych, o których mowa w § 11. 

6. Jeżeli rozpoczęcie lub realizacja poszczególnych części lub całości Przedmiotu Umowy opóźnia się powyżej 

5 godzin, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo, jeżeli Przedmiot Umowy jest wykonywany w sposób 

wadliwy lub sprzeczny z Umową, Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

7. Zamawiający uprawniony jest również do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w § 7 Umowy. 

8. W przypadku rozwiązania Umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 6 i 7 powyżej Wykonawcy będzie 

przysługiwała wyłącznie część Wynagrodzenia za usługi dotychczas wykonane i odebrane (w danym miesiącu) 

przez Zamawiającego do dnia rozwiązania Umowy pomniejszone o wartości kar umownych należnych 

Zamawiającemu na podstawie niniejszej Umowy. 

9. Zamawiający, przed rozwiązaniem Umowy na podstawie ust. 6 powyżej, pisemnie wyznaczy Wykonawcy 

odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 godziny do usunięcia naruszenia Umowy lub spełnienia świadczenia 

w zakreślonym dodatkowym terminie, pod rygorem rozwiązania Umowy, i będzie uprawniony do rozwiązania 

Umowy za jednostronnym oświadczeniem woli po bezskutecznym upływie przedmiotowego terminu 

dodatkowego. 

10. W razie wystąpienia 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 powyższych okolicznościach, nie później jednak niż do 

upływu okresu na jaki Umowa została zawarta. Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części umowy za miesiąc, w którym nastąpiło odstąpienie od Umowy. 

 

§ 13 

Rozstrzyganie sporów 

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze 

negocjacji, a w przypadku braku takiej możliwości, poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy. 

2. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. 

3. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami. 

4. Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 95/46/WE, a w szczególności do ochrony danych osobowych przetwarzanych 

w celu świadczenia umowy, ochrony dostępu do danych i zachowania ich w tajemnicy oraz niewykorzystywania 

w innym celu. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla zamawiającego 

i jeden egzemplarz dla wykonawcy 
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ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


