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ZAŁ NR 2 
WZÓR UMOWY  O WSPÓŁPRACY  NR …………………. 

 
zawarta w dniu  ……………2019 r. w Gliwicach  

zwana dalej „Umową”  

pomiędzy:  

Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 6311006640, w imieniu i na rzecz którego 

działa: 

………………………………… 

Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą przy ul. Płowieckiej 31 w Gliwicach zwanym w dalszej części 

umowy „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………. z siedzibą w …………….. przy ul……………………………, 
NIP:  ………………………… Regon: ………………………….. 

Reprezentowane przez: 

Pana/ią ……………………………………………………………………… dalej zwanych „Wykonawcą” lub „Stroną”, 

 

na podstawie art.4 pkt.8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), została zawarta umowa o następującej treści: 

§1. 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na:  

„Usuwaniu skutków zdarzeń w pasach drogowych na terenie miasta Gliwice”.  

 

2. Szczegółowy zakres usługi wymienionej w § 1 ust.1 i wymogi Zamawiającego określa:  

1) Ogłoszenie o zamówieniu z dnia …………….. r.  
2) Oferta Wykonawcy, 

stanowiące załączniki do niniejszej umowy.   

§2. 
Termin realizacji zamówienia 

Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługę wymienioną w § 1 ust.1 w terminie od dnia zawarcia 
umowy, tj………………… do dnia 31.12.2021 r. 

 

§3. 
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, określone w Zapytaniu Ofertowym  stanowiącej załącznik nr 3 do 
niniejszej umowy, 

3) dysponuje odpowiednią liczbą osób i sprzętu dla terminowego wykonania przedmiotu 
umowy, 

4) Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, zarówno                  

w trakcie ich realizacji jak i w wyniku zaniechania prac lub niewłaściwego ich wykonania. 
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§4. 

Obowiązki stron 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie związane 
z przywracaniem warunków bezpieczeństwa drogowego oraz doprowadzenia czystości dróg 
do ich stanu poprzedniego po zaistniałym zdarzeniu drogowym, na obszarze dróg położonych 
na terenie miasta Gliwice, znajdujących się w administrowaniu Zamawiającego. 
 

2. Działania określone w ust. 1 będą polegały w szczególności na: 
1) odsysaniu niebezpiecznych płynów, rozlanych na jezdni w wyniku wypadku,  
2) zamiataniu pozostałości stałych pochodzących z wyposażenia pojazdów, nie 

biodegradowalnych, rozrzuconych na obszarze pasa drogowego, 
3) „myciu” nawierzchni roztworem wody ekologicznego preparatu „powierzchniowo 

czynnego” lub „biologicznego środka powodującego dekompozycję cząstek” 
4) podejmowaniu czynności w celu usunięcia rozsypanych lub rozlanych ładunków 

przewożonych przez uczestników ruchu drogowego. 
3. Wykonawca  jest zobowiązany do podejmowania działań określonych w ust. 2 z użyciem 

środków, posiadających odpowiednie atesty, przestrzegania przepisów bhp i p-poż. 
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie wymagane obowiązującymi przepisami prawa 

uprawnienia, atesty, urządzenia do realizacji przedmiotu umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powyższe usługi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn zm.) oraz za 
pomocą wykwalifikowanych pracowników lub zleceniobiorców odpowiednio ubranych                            
w odzież odblaskowa zgodna z odpowiednimi normami. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań, o których mowa w ust 2, po otrzymaniu 
zgłoszenia telefonicznego złożonego do Wykonawcy przez umownych przedstawicieli  
podmiotów wymieniony w § 5. 

7. Niniejsza umowa obejmuje wyłącznie usługi dotyczące przywrócenia drogi do stanu 
poprzedniego po zaistnieniu zdarzenia drogowego i jako takie nie stoi w sprzeczności i nie 
wpływa w żaden sposób na zobowiązania Zamawiającego wynikające z umów o świadczenie 
usług sprzątania pasa drogowego, zawartych  z innymi podmiotami 

 
§5. 

1. Zgłoszeń, o których mowa w § 4 ust. 6, będzie mogło dokonywać Centrum Ratownictwa  
w Gliwicach lub personel podległy Zamawiającemu. 

2. Zgłoszenie przyjęte przez Wykonawcę zostanie niezwłocznie wykonane. 
3. Wykonawca zobowiązuje się, że czas od przyjęcia zgłoszenia  do podjęcia działań, o których 

mowa w § 1 nie powinien być dłuższy niż:……………………………………………………. 
 
 

§6. 
Wartość umowy i warunki płatności 

1. Zamawiający nie będzie obciążany przez Wykonawcę żadnymi kosztami związanymi                                     
z wykonywaniem przedmiotu umowy, nawet w przypadkach nie ustalenia sprawcy wypadku 
lub nie posiadania polisy OC przez sprawcę wypadku. 

2. W związku z wykonywaniem przedmiotu umowy Wykonawca będzie dochodzić 
odszkodowania w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom wykonanej usługi, 
bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca zdarzenia drogowego posiada 
ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 
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3. Zamawiający  zobowiązuje udzielić Wykonawcy pełnomocnictwa do dochodzenia roszczenia z 
tytułu odszkodowania za szkodę (zabrudzenie jezdni) poniesioną w związku ze zdarzeniem 
drogowym i koniecznością przywrócenia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
doprowadzeniem stanu czystości dróg do ich pierwotnego stanu, przysługującej mu względem 
towarzystwa ubezpieczeń, w którym sprawca zdarzenia posiada ubezpieczenie OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych, o ile zostaną spełnione poniższe warunki: 

1) istnieją przesłanki odpowiedzialności sprawcy za  zaistniałe zdarzenie drogowe, 
stosownie do art.  436 Kodeksu Cywilnego (odpowiedzialność na zasadzie ryzyka), 

2) Stronom znane są dane indywidualizujące wierzytelność i umożliwiające skuteczny jej 
przelew (dane dłużnika - towarzystwa ubezpieczeń, nr polisy sprawcy), 

3) Wykonawca w terminach określonych w niniejszej umowie i z zachowaniem należytej 
staranności wykonał usługę powypadkowego uprzątnięcia drogi.  

4) W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy na zgłoszenie w czasie określonym 
§2 pkt.3 Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie usługi innemu podmiotowi,  
a powstałym kosztem obarczyć Wykonawcę. 

4. Zamawiający udziela ponadto Wykonawcy pełnomocnictwa do działania i podejmowania 
odpowiednich czynności wobec osób odpowiedzialnych za szkodę (zanieczyszczenie pasa 
drogowego), zgłaszania towarzystwom ubezpieczeniowym wspomnianych szkód, 
negocjowania ich rozliczenia, inkasowania i podpisywania rachunków na swoją rzecz. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej umowy. 
 
 

§ 7.  

 Informacje dotyczące osób uczestniczących w zdarzeniu komunikacyjnym, tj. numer 
rejestracyjny pojazdu sprawcy oraz numer jego polisy ubezpieczeniowej, niezbędne dla 
dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, będą gromadzone z uwzględnieniem przepisów 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) 
Rozporządzenie 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 uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (Ogólne 
Rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO. 

 Dane opisane powyżej uzyskuje pracownik Wykonawcy dokonujący interwencji za zgodą osób, 
których te dane dotyczą, na specjalnie w tym celu przygotowanym formularzu o uproszczonym 
sposobie wypełniania. Podstawę żądania tych danych przez poszkodowanych stanowi art. 44, 
ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U z 
2018 r., poz. 1990) oraz udzielone Wykonawcy pełnomocnictwo do działania w imieniu 
Zamawiającego. 

 Jeżeli uzyskanie danych bezpośrednio od sprawcy nie będzie możliwe, Wykonawca wystąpi z 
wnioskiem do Policji powołując się na udzielone pełnomocnictwo, na podstawie art 6 ust 1 pkt 
f) RODO o udostępnienie danych dotyczących zdarzenia, ze względu na realizację celu 
wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu jakim jest dochodzenie odszkodowania od 
sprawcy wypadku. 

 

 

§ 8. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z jego winy, wskutek 
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych niniejszą umową. 
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2. Przez nienależyte wykonanie zobowiązań  przez Wykonawcę należy rozumieć niewykonanie 
zobowiązania określonego w § 1 w sposób określony w § 4 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca w celu zapewnienia maksymalnej przejrzystości prowadzonej działalności zapewni 
Zamawiającemu możliwość wglądu do całej dokumentacji przez niego zgromadzonej                              i 
opracowanej dla potrzeb poprawnego wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej 
umowy oraz rozliczeń z towarzystwami ubezpieczeniowymi. 
 

 
§ 9.  

Odstąpienie od umowy 
1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy: 
a) wystąpi istotna zmiany okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy: 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy, 
c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
d) Wykonawca nie rozpoczął prac w ustalonym terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz 

nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w którym 
wyznaczono dodatkowy termin, 

e) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa nieprzerwanie dłużej niż jeden 
tydzień, 

f) Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy, 
g) Wykonawca nie wykona należycie przedmiotu niniejszej umowy 

2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 
a) Zamawiający zawiadomi Wykonawcy, iż wobec zaistnienia uprzednio nie 

przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Jednostki. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz 
powinno zawierać uzasadnienie.  
 

 
§ 10. 

Nadzór nad realizacją umowy 
1. Osobami nadzorującą realizację umowy ze strony Zamawiającego są: Iwona Flak, Ryszard Hanzel, 

Andrzej Razmus. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest: ……………………………….….. 

 
§ 9.  

Postanowienia końcowe 
 

1. Zmiany do umowy wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Strony, a zmiana umowy może 
nastąpić pod rygorem nieważności jedynie na piśmie w formie aneksu do umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

3. Ilekroć w trakcie realizacji niniejszej umowy wystąpią zdarzenia nieprzewidziane przez Strony, 
Wykonawca ma obowiązek kierować się przepisami prawa, wiedzą i praktyką w zakresie 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice z zachowaniem należytej dbałości o 
powierzony mu zasób gminy i mienie, z poszanowaniem interesu Zamawiającego. 
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4. Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sąd 
miejscowo właściwy dla Zamawiającego. 

5. *Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych   

w Rozporządzeniu 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) Administratorem danych 

osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach. Celem przetwarzania danych jest 

realizacja niniejszej umowy. Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych oraz 

ich poprawiania. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze stron. 
 

WYKONAWCA:     ZAMAWIAJĄCY: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1) Ogłoszenie o przetargu z dnia …………….. r. tj.   
2) Oferta Wykonawcy. 
3) Zapytanie ofertowe. 
* dotyczy osób fizycznych 


