Załącznik nr 3
Umowa nr
o świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych oraz płyty kontenerowej
zawarta w dniu ……………... w Sławkowie pomiędzy:
„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie (41-260), ul. Groniec 1, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod
numerem 353127, REGON: 241546838, NIP: 625-241-39-63, kapitał zakładowy w wysokości 182.479.00,00 zł,
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………..
zwanym w dalszej części „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………..

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”.
§ 1.
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania zadanie polegające na świadczeniu usług
związanych z zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych oraz płyty kontenerowej oznaczonych, na mapie
stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Do zadań Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
a) odśnieżanie dróg dojazdowych,
b) odśnieżanie chodników przy budynku administracyjnym,
c) odśnieżanie drogi prowadzącej na parking zewnętrzny.
§2
1. Za wykonywane czynności określone w § 1 niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje miesięczne,
zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości ………………………………. netto (słownie:…………………………………………)
plus należny podatek VAT.
2. Prace, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy Wykonawca będzie wykonywał w miesięcznych
okresach rozliczeniowych oraz systematycznie tak, aby zapewnić Zamawiającemu możliwość prowadzenia
działalności i pracy w systemie ciągłym.
3. Usunięcie śniegu oraz błota pośniegowego nastąpi przez zgarnianie pokrywy śnieżnej z dróg, płyty
kontenerowej, przejazdów, chodników, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z warunków
atmosferycznych.
4. Wykonawca zapewnia zabezpieczanie przed oblodzeniem poprzez posypanie mieszanką solno – piaskową w
proporcjach 50% soli, 50% piasku. W warunkach wyjątkowo niesprzyjających (oblodzenie, duże opady
śniegu, marznący deszcz itp.) dopuszcza się zmianę wyżej wymienionych proporcji. Zgarnięty śnieg nie może
uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, przejazdach, płycie
kontenerowej, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych.
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5. Wykonawca zobowiązuję się wykonać odśnieżanie chodników w taki sposób, aby przejścia dla pieszych nie
były blokowane zwałami śniegu, uniemożliwiającymi swobodne przechodzenie pieszych przez drogę.
6. Wykonawca powinien wykonywać prace odśnieżające z dbałością o mienie Zamawiającego oraz w sposób
nie powodujący uszkodzenia znaków drogowych, hydrantów, oświetlenia i innych urządzeń z wyposażenia
dróg, płyty kontenerowej i chodników.
7. Wykonawca będzie wykonywał całość usługi przy pomocy własnego przeszkolonego personelu, przy użyciu
własnego sprzętu, wyposażenia i środków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wymogami
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
8. W związku z tym, że Zamawiający prowadzi działalność przez 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu,
Wykonawca zlecone prace określone w § 1 niniejszej umowy będzie wykonywać tak, aby nie powodować
utrudnień w wykonywaniu codziennych zadań Zamawiającego.
9. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem w terminie 60 dni od daty poprawnie wystawionej
faktury, do której załącznik stanowić będzie kopia comiesięcznego protokołu odbioru usługi sporządzonego
przez komisje odbioru. Na fakturze winien być umieszczony numer zamówienia zakupu Zamawiającego.
10. Zamawiający oświadcza, jest płatnikiem VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu
Zamawiającego. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę w terminie [●] dni od dnia zakończenia
miesiąca rozliczeniowego.
11. Zapłata wynagrodzenia za usługi następować będzie każdorazowo na konto wskazane przez Wykonawcę w
fakturze VAT.

1.

2.
1)
2)

3.

1.

§3
Wykonawca oświadcza, iż dysponuje zasobem ludzkim umożliwiającym prawidłową realizację niniejszej
umowy. W terminie 3 dni od dnia jej zawarcia Wykonawca zobowiązany jest przekazać Wykonawcy listę
osób przy pomocy których będzie wykonywał umowę. O każdej zmianie listy Wykonawca zobowiązuję się
niezwłocznie, na piśmie poinformować Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do:
terminowego i starannego i niezwłocznego świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy,
przestrzegania przepisów wewnętrznych Zamawiającego oraz jego zaleceń, niezwłocznego poinformowania
Zamawiającego o każdym zdarzeniu nadzwyczajnym, zaistniałym podczas wykonywania usług oraz o
uczestniczących w nim pracownikach Wykonawcy, a także o zdarzeniach dotyczących pracowników, których
skutkiem było wszczęcie wobec nich procedur karnych.
Wykonawca oświadcza, ze dysponuje wiedzą i doświadczeniem, które pozwalają na rzetelne, terminowe i
profesjonalne wykonanie czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy oraz posiada wszelkie
wymagane w tym celu zezwolenia.
§4
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór nad personelem wykonującym prace, w tym kontrolować
stan czystości obsługiwanego obiektu oraz dostosować prace personelu do aktualnych potrzeb obiektu,
zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy.
§5
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1. Zamawiający zobowiązuje się używać materiałów i środków czystości bezpiecznych dla środowiska,
infrastruktury drogowej oraz płyty kontenerowej Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody powstałe z jego winy przy realizacji
niniejszej umowy. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia elementów drogi
np. pokrywy studni, zaworów, studzienek kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych, znaków drogowych,
zniszczeń powierzchni wierzchniej infrastruktury drogowej oraz płyty kontenerowej i innych, powstałych
podczas prowadzenia usług objętych zamówieniem.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług wskazanych w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości …% wynagrodzenia miesięcznego netto
określonego w § 2 ust.1 .
4. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższających wysokość określonych w umowie
kar umownych Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach
ogólnych.
§6
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. na okres od dnia ……..do dnia ……………
2. Rozwiązanie umowy może nastąpić po jej pisemnym wypowiedzeniu dokonanym przez którąkolwiek ze
stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
3. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy w zakresie oraz terminach określonych w niniejszej
umowie oraz rażąco narusza obowiązki wynikające z niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony do
rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.
4. Do kontaktu w ramach niniejszej umowy wyznacza się następujące osoby:
- ze strony zamawiającego ………………………………………………
- ze strony wykonawcy …………………………………………..
§7
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy nieopłatnie miejsce do składowania mieszanki solno-piaskowej na
potrzeby realizacji niniejszego zadania.
2. Zamawiający udostępni nieodpłatnie miejsce do przechowywania sprzętu niezbędnego do realizacji
niniejszego zadania.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione na terenie Zamawiającego.
§8
1. Wykonawca ma obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących Zamawiającego
pozyskanych w ramach realizacji niniejszej umowy, zarówno stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jak i
niestanowiących takiej tajemnicy tak w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu.
2. W przypadku naruszenia obowiązku o jakim mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego netto określonego w § 2 ust. 1
niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia.
3. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość określonych w niniejszej umowie kar umownych.
§9
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1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił i zobowiązuje się, że będzie wypełniał w imieniu Zamawiającego ciążące
na Zamawiającym obowiązki informacyjne - przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych - wobec osób fizycznych, których dane osobowe przekazał lub przekaże Zamawiającemu w
związku z wykonywaniem niniejszej umowy, w tym w szczególności wobec swoich pracowników,
przedstawicieli i podwykonawców. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy informacji
koniecznych do realizacji obowiązków informacyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim, wykraczający
poza zakres informacji już przekazanych lub znanych Wykonawcy, na wyraźne wezwanie Zleceniodawcy.
Zleceniodawca oświadcza, że dane, o których mowa w niniejszym ustępie przetwarzać będzie w celu
wykonywania niniejszej umowy oraz w celu dochodzenia roszczeń z niej wynikających lub obrony przed
takimi roszczeniami, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
przez okres obowiązywania niniejszej umowy oraz do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z niej
wynikających.

1.
2.
3.
4.
5.

§10
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu kodeksu cywilnego.
Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.

Zamawiający
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