Umowa nr SPZOZ/SAN/ZP/ /2021
zawarta w dniu ............ r.. w Sanoku pomiędzy
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26
wpisanym do KRS 0000059726, REGON 370444345, NIP 687-16-40-438
reprezentowanym przez:
Dyrektor – Grzegorz Panek
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
wpisanym KRS , NIP
reprezentowanym przez:
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. , poz.2019 z póź. zm.), tj. bez stosowania ustawy Pzp, strony zawarły
umowę następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca Wykonawcy;
- zimowe utrzymanie dróg, parkingów, placów i chodników na terenie SPZOZ w Sanoku w zakresie:
prowadzenie 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 wykonania usługi zgodnie z dyspozycjami zawartymi w obowiązujących
przepisach, normach, instrukcjach i wymogach jakościowych, w szczególności takich jak:
a) specyfikacja techniczna na wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg czyli odśnieżanie dróg i
zwalczanie śliskości zimowej na drogach, place, parkingi i chodnikach SPZOZ w Sanoku –
załącznik nr 1 do umowy,
b) Standardy zimowego utrzymania dróg, placów parkingów i chodników SPZOZ w Sanoku w okresie
zimowym – załącznik nr 2
§2
1. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek całodobowej gotowości do prowadzenia akcji
zimowej na drogach, placach, parkingach i chodnikach wg. załączonych map (załącznik nr 3 do
niniejszej umowy) w zakresie niezbędnym do utrzymania przejezdności i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego.
2. Do wykonania ww. prac Wykonawca jest zobowiązany do posiadania sprzętu zapewniającego sprawne
prowadzenie zimowego utrzymania dróg w ilości:
• ciągnik rolniczy dostosowany do montażu pługa; pług ciągnikowy; piaskarkę ciągnikową –
jeden komplet.
3. Wykonawca w miesiącach grudzień, styczeń, luty zobowiązuje się do całodobowego monitorowania i
bezzwłocznego samodzielnego rozpoczęcia czynności związanych z akcją odśnieżania i zwalczania
gołoledzi.
4. Wykonawca w miesiącach marcu i kwietniu zobowiązuje się po wezwaniu przez upoważnionego
pracownika Zamawiającego do bezzwłocznego rozpoczęcia czynności związanych z akcją
odśnieżania i zwalczania gołoledzi.
.
§3
1. Prowadzenie akcji zimowej od 15 grudnia do 15 marca będzie rozliczane ryczałtowo.

2. Prowadzenie akcji zimowej od 1 grudnia do 14 grudnia oraz od 16 marca do 15 kwietnia będzie
rozliczane na podstawie wpisów dziennego wykonania określonych usług do „Miesięcznego zestawienia
wykonanych usług” (załącznik nr 4 do niniejszej umowy) potwierdzonych przez Kierownika Działu
Gospodarczego i Zaopatrzenia SPZOZ w Sanoku .
§4

1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe za jeden miesiąc prowadzenia akcji
zimowego utrzymania dróg w kwocie : netto,,,,,,,,,, PLN + podatek VAT (w obowiązującej wysokości),
licząc pierwszy miesiąc – od 15 grudnia do 15 stycznia, drugi miesiąc- od 16 stycznia do 15 lutego,
trzeci miesiąc- od 16 lutego do 15 marca)
2) Od 01 grudnia do 14 grudnia oraz od 16 marca do 15 kwietnia wynagrodzenie Wykonawcy będzie
liczone proporcjonalnie do ilości dni prowadzenia akcji zimowe na podstawie wypełnionego i
potwierdzonego załącznika nr 4 do umowy. (wynagrodzenie za 1 dzień prowadzenia akcji zimowego
utrzymania dróg wynosi: netto,,,,,,,,,,...... PLN + podatek VAT )

3) Ogółem wartość umowy nie przekroczy kwoty brutto..........zł (słownie : tysięcy złotych ).
4) Cena ryczałtowa za 1 m-c oraz za 1 dzień jest stała przez okres trwania umowy.
§5
Należność za zimowe utrzymanie płatna będzie na podstawie faktur częściowych z jednomiesięcznym
okresem rozliczeniowym.
2.
Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie potwierdzonego
zrealizowana przez Zamawiającego „Miesięcznego wykonania usług”.
3.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na
fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty wpływu faktury do Sekretariatu Zamawiającego.

1.

§6

1. Termin rozpoczęcia obowiązywania umowy ustanawia się na dzień jej zawarcia a termin zakończenia
obowiązywania umowy ustala się na dzień 15 kwietnia 2022 r.
2. W okresie określonym w ust. 1 Wykonawca znajduje się w dyspozycji Zamawiającego a umowny sezon
akcji zimowej trwa od 01.12.2021 r. do 15.04.2022 r.,
3. Okresy trwania umowy mogą być wydłużone lub skrócone ze względu na występujące warunki
atmosferyczne.
§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 Pan/i………………………
3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy prowadzeniu akcji zimowej
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.

1.

§8
W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu
przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego, a ponadto
zastrzega on sobie prawo zlecenia wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy (niezależnie od wartości
wykonania zastępczego).

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

3.

Wykonawca z tytułu prowadzonej akcji zimowej ponosi wyłącznie odpowiedzialność za szkody
powstałe w infrastrukturze technicznej Zamawiającego oraz pojazdach znajdujących się na terenie
prowadzonej akcji zimowej.

§9
1. Niniejszą umowę strony mogą rozwiązać w każdym czasie za obopólnym porozumieniem.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub jej części:
• w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy ( w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach),
• jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
• jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
• Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiającego złożonego na piśmie.
3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada
zobowiązany jest do dokonania rozliczenia wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które
zostały wykonane do dnia odstąpienia.
4. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:
• Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
5. Poza okolicznościami określonymi w pkt. 2 i 4 Zamawiający lub Wykonawca może odstąpić od
realizacji umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy
powodując utratę jego zasadniczych korzyści wynikających z umowy.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10
 W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy może być ona rozwiązana ze skutkiem
natychmiastowym.
 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§ 11
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej (aneks do
umowy).
§ 13
1. W razie wystąpienia sporu w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, strony zobowiązane są
wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego i polubownego.
2. Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie, w formie reklamacji do
Zamawiającego (i odwrotnie), który zobowiązany jest pisemnie ustosunkować się co do zasadności
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 14
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielnego Publicznego Zespół Opieki
Zdrowotnej w Sanoku, adres: ul. 800-lecia 26, 38-500 Sanok
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w
sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
rodo@zozsanok.pl;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

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). Odbiorcami danych będą
także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku
zamówień realizowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej)
przez okres wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków;
1) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
2) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje
niepodania danych określa ustawa Pzp;
administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
§ 15
Umowę sporządzono w 2- ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.
Zamawiający:

Wykonawca:

