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UMOWA 

Nr SPZOZ/SAN/ZP/   /2022 
 

zawarta w dniu ……….2022 r.  w Sanoku  pomiędzy: 
 

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26 38-500 

Sanok, wpisanym do KRS pod numerem: 0000059726,  REGON: 370444345,  NIP: 687-16-40-438, 

reprezentowanym przez: Dyrektora – Grzegorza Panek 
 

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym 
 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………, 

 

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. 
 

Niniejsza umowa została zawarta zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych SP ZOZ 

w Sanoku w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).  

 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zimowe utrzymanie dróg, parkingów, 

placów i chodników na terenie SP ZOZ w Sanoku w zakresie: prowadzenia akcji zimowej poprzez 

kompleksowe zimowe utrzymanie dróg polegające na zapewnieniu przejezdności oraz ograniczeniu 

zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej 

mżawki lub śliskością zimową jezdni poprzez usuwanie śniegu i błota pośniegowego, zapobieganie 

powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej (posypywanie piaskiem lub mieszanką piaskowo-solną). 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług zgodnie z dyspozycjami zawartymi 

w obowiązujących przepisach, normach, instrukcjach i wymogach jakościowych, w  szczególności: 
a) specyfikacji technicznej - standardy na wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg czyli odśnieżanie 

dróg i zwalczanie śliskości zimowej na drogach, place, parkingi i chodnikach SP ZOZ w Sanoku – 

załącznik nr 1 do umowy, 
b) miesięcznym zestawieniu wykonanych usług – załącznik nr 2 do umowy. 

§ 2  
1. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek całodobowej  gotowości do prowadzenia akcji  zimowej na  

drogach, placach, parkingach i chodnikach według załączonych map (załącznik  nr 3  do  niniejszej  

umowy) w zakresie niezbędnym do utrzymania przejezdności i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 
2. Do wykonania usług stanowiących przedmiot umowy Wykonawca jest zobowiązany do posiadania 

materiałów i sprzętu zapewniającego sprawne prowadzenie zimowego utrzymania dróg, w szczególności 

piasku z solą (w ilości zabezpieczającej świadczenie usług przez cały okres trwania umowy), ciągnik 

rolniczy dostosowany do montażu pługa, pług ciągnikowy (odśnieżny), piaskarko-solarka.  
3. Wykonawca w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 15 marca 2023 r. zobowiązuje  się do całodobowego 

monitorowania i bezzwłocznego samodzielnego rozpoczęcia czynności związanych  z akcją odśnieżania 

i zwalczania gołoledzi. 
4. Poza okresem prowadzenia akcji zimowej, określonym w ust. 3, w miesiącu grudniu 2022 i marcu 2023 r. 

Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia czynności związanych z akcją  odśnieżania i zwalczania 

gołoledzi na wezwanie upoważnionego pracownika Zamawiającego, nie później niż do 2 godzin od 

wezwania. 
 

§ 3 
Prowadzenie akcji zimowej w okresie od 15 grudnia 2022 r. do 15 marca 2023 r. rozliczane będzie 

w ramach: 
1) ryczałtu miesięcznego za pozostawanie w gotowości do prowadzenia zimowego utrzymania dróg, 

placów i chodników, oraz 

2) kwoty za rzeczywistą ilość dni wykonywania usług zimowego utrzymania dróg, placów i chodników 

w danym miesiącu przypadającym w w/w okresie. 
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§ 4 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w rozliczeniu miesięcznym na które składać się 

będzie: 
1)  wynagrodzenie ryczałtowe za jeden pełny miesiąc kalendarzowy pozostawania w gotowości do 

prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg w kwocie:  …………… zł netto plus podatek VAT w 

obowiązującej stawce, oraz 
2)  wynagrodzenie stanowiące iloczyn liczby dni rzeczywistego prowadzenia akcji zimowego 

utrzymania dróg, placów i chodników w danym miesiącu oraz stawki dziennej …………… zł netto 

plus podatek VAT w obowiązującej stawce, 
2. W przypadku pozostawania w gotowości do świadczenia usług przez niepełny miesiąc kalendarzowy, 

wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, zostanie określone 

proporcjonalnie.  

3. Za usługi świadczone w okresie, o którym mowa w § 2 ust. 4 umowy, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie w oparciu o stawkę dzienną, określoną w ust. 1 pkt. 2 powyżej.  
4. Ogółem wartość umowy nie może przekroczyć kwoty …………… zł brutto (słownie: 

…………………………………… złotych .../100). 
5. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 pkt 1 i 2 powyżej, jest stałe przez cały okres trwania umowy. 
6. Suma wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, za cały okres trwania 

umowy nie może przekroczyć 50% maksymalnej wartości umowy, określonej w ust. 4 powyżej.  

 

§ 5 
1. Należność za świadczone usługi będzie płatna na podstawie faktur częściowych z okresem 

rozliczeniowym obejmujący miesiąc kalendarzowy. Faktura częściowa zostanie wystawiona przez 

Wykonawcę na podstawie zatwierdzonego przez Kierownika Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia 

Zamawiającego załącznika nr 2 do umowy - Miesięczne wykonanie usług (ze wskazaniem czasu 

świadczenia usług - dni i liczby godzin w każdym ze wskazanych dni). 
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na 

fakturze VAT w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wypełnionej faktury Zamawiającemu 

wraz z załącznikiem, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 
 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od … grudnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.  
2. W okresie określonym w ust. 1, Wykonawca znajduje się w dyspozycji Zamawiającego.  
3. W przypadku niewyczerpania maksymalnej wartości umowy oraz utrzymujących się potrzeb 

Zamawiającego, okres obowiązywania umowy może zostać wydłużony. 
 

§ 7 

1. Odpowiedzialny za nadzór nad realizacja zamówienia ze strony Zamawiającego jest Kierownik Działu 

Gospodarczego i Zaopatrzenia. 
2. Odpowiedzialny za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest ………………………. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy udzielaniu usług 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy w obrębie lądowiska dla śmigłowców sanitarnych z uwagi na 

infrastrukturę świetlno-nawigacyjną znajdującą się na wysokości do 20 cm nad poziomem lądowiska. 
4. W przypadku prowadzenia akcji ratunkowej na lądowisku z udziałem śmigłowca HEMS operator 

Wykonawcy zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia terenu lądowiska i bezwzględnego 

stosowania się do poleceń kierującego akcją ratowniczą. 
 

§ 8 
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu 

przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia miesięcznego 

lub zlecenia wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy (niezależnie od wartości wykonania 

zastępczego) – według wyboru Zamawiającego. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto za 

rozwiązanie przez Zamawiającego umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy. 
3. Wykonawca z tytułu prowadzonej akcji zimowej ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe 

w infrastrukturze technicznej Zamawiającego oraz pojazdach znajdujących się na terenie prowadzonej 

akcji zimowej. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za szkodę przekraczającą wysokość kar 

umownych lub w przypadkach dla których nie zastrzeżono kar umownych, na zasadach ogólnych 

Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 9 
1. Niniejszą umowę strony mogą rozwiązać w każdym czasie za obopólnym porozumieniem. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy lub jej części ze skutkiem natychmiastowym: 

• jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

• jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

• Wykonawca nie podjął udzielania usług stanowiących przedmiot umowy bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

• Wykonawca w sposób rażący narusza istotne postanowienia umowy, 

• w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
3. Zamawiający w razie rozwiązania umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany 

jest do dokonania rozliczenia wykonanych usług oraz zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały 

wykonane do dnia rozwiązania umowy, przy czym miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe ulega 

proporcjonalnemu obniżeniu. 
4. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno zostać przekazane drugiej stronie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.  
 

§ 10 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) Zamawiający informuje, 

że: 

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym Wykonawca może się kontaktować 

w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

rodo@zozsanok.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

w celu związanym z realizacją niniejszej umowy; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów 

prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na 

rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, 

zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).  

5) administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Wykonawcy do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej; 

6) Wykonawca ma prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

2. Dodatkowo, zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO, Zamawiający informuje, że: 

1) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających 

z umowy; 

2) Wykonawcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o dane osobowe 

Wykonawcy. 

 

§ 11 

1. W  sprawach  nie  unormowanych  niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. Integralną część umowy stanowią jej załączniki, tj: 

1) Załącznik nr 1 - Standardy na wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg, odśnieżania dróg 

i zwalczania śliskości zimowej na drogach, place, parkingi i chodnikach SP ZOZ w Sanoku, 

2) Załącznik nr 2 - Miesięczne wykonanie usług, 

3) Załącznik nr 3 - Mapy obszarów na których udzielane będą usługi stanowiące przedmiot umowy. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, w postaci 

aneksu do umowy. 
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, 
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a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia – przez sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla 

Wykonawcy.  
 

 

 

         Zamawiający:            Wykonawca: 
 

 

……………………………                                                                    ……………………………            

 


