
                                                                           
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia 
przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych  Miejskiego Zakładu 

Komunikacji w Nysie sp. z o.o.  

Umowa  nr: ZP/W/2/2021 

Umowa została zawarta w dniu 04.11.2021 r. w Nysie pomiędzy:  

Miejskim Zakładem Komunikacji w Nysie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 48-

303 Nysa, ul. Piłsudskiego 59, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd 

Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000013995, o 
kapitale zakładowym wynoszącym 8.705.000,00 zł, posiadającym NIP: 753-00-01-896, REGON: 

531872000,  
reprezentowanym przez: 

Piotr Janczar – Prezes Zarządu 

zwanym dalej „Zleceniodawcą” 
a 

…………………………………….. 
reprezentowana przez: 

……………………………………... 
Zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 

Zwanych dalej Stroną lub Stronami 

 
§ 1 

1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy utrzymanie odśnieżanie miejsc parkingowych w Strefie 

Płatnego Parkowania w Nysie (dalej jako: SPP) w okresie od 01 styczna 2022 r. do 15 

kwietnia 2022r. wg potrzeb – wyłącznie na telefoniczne lub mailowe zgłoszenie pracownika 
Biura Strefy Płatnego Parkowania Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. lub 

Dyspozytora Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o.  w stanie czystym i 
przejezdnym, za wynagrodzeniem za 1 m² odśnieżonego terenu w wysokości …………………. .  

2. Umowa dotyczy Strefy Płatnego Parkowanie w ilości 1157 miejsc parkingowych o łącznej 

powierzchni 17355 m².  
3. Strony szacują, że w trakcie obowiązywania umowy łączna powierzchnia odśnieżonego terenu 

wyniesie  121500 m². 
§ 2 

Usługa Zleceniobiorcy będzie polegała na usuwaniu śniegu i lodu z parkingów                        a w 

razie potrzeby także posypywaniu ich piaskiem, solą lub innymi dopuszczalnymi przepisami środkami, 
tak aby powierzchnie były „czyste” do warstwy bruku w systemie pracy ciągłej, dla powierzchni 

parkingowych  od 7:00 do 19:00 od poniedziałku do piątku,  tak aby możliwe było bezpieczne 
przemieszczanie się pojazdów i osób. W przypadku opadów                       o obfitości uzasadniającej 

konieczność wywiezienia śniegu, Zleceniobiorca na żądanie Zleceniodawcy wywiezie nadmiar śniegu w 
miejsce wskazane przez Zamawiającego. Zleceniobiorca zobowiązuje się do należytego wykonania 

Umowy niezależnie od warunków atmosferycznych oraz obfitości opadów śniegu i deszczu w ramach 

uzgodnionego w § 6 Umowy wynagrodzenia. 
§ 3 

Zleceniobiorca zapewnia, że dysponuje niezbędną liczbą pracowników oraz sprzętu (sprzęt nie może 
przekraczać 3,5 t) pozwalających na prawidłowe wykonanie zobowiązań, w tym: odśnieżarką, 

łopatami do odrzucania śniegu, środkami chemicznymi dopuszczalnymi przepisami prawa do 

posypywania. 
§ 4 

W okresie obowiązywania Umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do rozpoczęcia  odśnieżania 
wyznaczonego terenu 60 minut  po zgłoszeniu pracownika Biura Strefy Płatnego Parkowania 

Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. lub Dyspozytora Miejskiego Zakładu Komunikacji w 
Nysie Sp. z o.o. , w taki sposób aby tereny parkingów były przejezdne  i pozbawione oblodzenia, 



śniegu, błota pośniegowego. Osobą upoważnioną ze strony Zleceniodawcy w sprawach związanych z 

realizacją Umowy będzie …………………………………… 

§ 5 
W przypadku stwierdzenia przez Zleceniodawcę  braku reakcji lub wady w wykonaniu 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 i 4 Zleceniodawca obniży Zleceniobiorcy  wynagrodzenie w 
myśl zapisu § 7, po sporządzeniu odpowiedniego protokołu                                z nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy. 

§ 6 
1. Z tytułu niniejszej Umowy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną pracę w 

wysokości ……………… zł brutto za 1 m²   ( słownie: …………………..) w okresie obowiązywania 
Umowy. 

2. Faktury będą wystawiane na podstawie skierowań pracownika Biura Strefy Płatnego 
Parkowania Miejskiego Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. lub Dyspozytora Miejskiego 

Zakładu Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. do konkretnych miejsc SPP i w oparciu o powierzchnię 

odśnieżnego terenu, wynikającą ze skierowania. 
3. Płatność nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Zleceniobiorcę na koniec każdego 

miesiąca, w którym Umowa obowiązuje, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, 
przelewem na konto nr: ………………………………………………………………………………………………….. 

§ 7 

Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy  kary w przypadku braku reakcji lub opóźnienie                   w 
usunięciu wad, o których mowa w § 5, w wysokości 5% wynagrodzenia miesięcznego brutto, za każdy 

dzień  nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Zleceniodawca ma prawo do potrącenia 
naliczonych kar umownych z wynagrodzenia miesięcznego brutto za wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 8 
Zmiana postanowień niniejszej Umowy może być ważnie dokonana wyłącznie mocą zgodnego 

oświadczenia woli stron wyrażonego na piśmie. 

§ 9 
Spory mogące wyniknąć na tle Umowy strony będą poddawać sądowi miejscowo właściwemu dla 

Zleceniodawcy. 
§ 10 

Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze  

stron . 
 

Zleceniodawca:                                                                Zleceniobiorca: 

 

 

………………………….                                            …………………………… 

 


