
UMOWA nr ………….. 

zawarta w dniu …………. r. 
 

pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20- 059 Lublin,  

NIP 7120106911, REGON 000288716, reprezentowanym przez: 

……………………………………. 

zwanym w treści umowy „Zleceniodawcą” 

a  

……………………… reprezentowaną przez: 

……………………… 

zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą” 

 

§ 1 
Zamówienie poniżej 120 000,00 zł netto – na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 Prawo Zamówień 

Publicznych. 
 

§ 2 
1. Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania usługę usuwania śniegu  

i sopli lodowych z dachów na budynkach Zleceniodawcy zgodnie z ofertą. 

2. Szczegółowy wykaz budynków wraz z określeniem powierzchni zawiera załącznik nr 1, 

który stanowi integralną część umowy. Zleceniodawca poprzez każdorazowe zlecenie 

określi Zleceniobiorcy lokalizacje wymagające usługi odśnieżania, przy czym wskazane 

powierzchnie w załączniku nr 1 mogą zostać wyłączone, bądź nie będą wymagały usługi 

odśnieżania w danym momencie.  

3. Zleceniobiorca wykona prace polegające na:   

a) odśnieżaniu dachów wraz z usunięciem zalegających nasypów śnieżnych, 

b) usunięciu sopli lodowych z dachów, 

c) wywozie zalegającego śniegu. 

4. Wywóz śniegu zrzucanego z dachów, wskazanych przez Zleceniobiorcę, będzie 

niezwłocznie wywożony, po wykonanych pracach związanych z odśnieżaniem. 

 

 

§ 3 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 48 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy lub 

do wyczerpania kwoty 120 000,00 zł netto.  

 

§ 4 
1. Wykonanie zlecenia następuje niezwłocznie lub w terminie określonym w każdorazowym 

zleceniu wysłanym na adres e-mail: …………………. potwierdzonym telefonicznie pod 

numerem …………………. . 

2. Obowiązki Zleceniobiorcy: 

2.1.  przed przystąpieniem do odśnieżania dachów należy wyznaczyć, oznakować  

i zabezpieczyć strefę bezpieczeństwa. Śnieg i sople powinny być zrzucane z dachów, tak 

aby nie powodowały zagrożeń.  

2.2. zapewnienie swoim pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami (bhp, ppoż., sanitarno-epidemiologicznymi i kodeksem 

pracy).  

2.3. odśnieżanie uzgodnionego terenu za pomocą specjalistycznego sprzętu, który 

gwarantuje należyte wykonanie usługi. Zapewnienie sprzętu oraz narzędzi, niezbędnych 

do realizacji usługi, leży po stronie Zleceniobiorcy. 



2.4. składowanie (zwałowanie) nagromadzonego śniegu w miejscach wskazanych przez 

Zleceniodawcę na obszarze odśnieżanym. 

2.5. wywóz własnym sprzętem nagromadzonego śniegu. 

2.6. zobowiązany jest do wykonania usługi w sposób niepowodujący szkód (w tym 

zagrożenia bezpieczeństwa) oraz gwarantujący ochronę przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. W przypadku, gdy  

w wyniku niewłaściwego wykonywania usługi przez Zleceniobiorcę zostanie wyrządzona 

szkoda na osobie lub mieniu Zleceniodawcy albo osób trzecich, Zleceniobiorca 

zobowiązany jest do jej naprawienia. 

 

§ 5 
1. W sprawach związanych z realizacją umowy Zleceniodawcę reprezentować będzie 

……………….. . 

2. Poszczególne prace do realizacji będą wysyłane drogą elektroniczną na wskazany przez 

Zleceniobiorcę adres……………………… . 

3. Wykonawca po otrzymaniu zlecenia zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do 

wykonania usługi nie później jednak niż w ciągu 3 godzin od zgłoszenia przez 

Zleceniodawcę. 

 

§ 6 
1. Usługa realizowana będzie wg jednostkowych cen netto na podstawie otrzymanej oferty: 

 

a. odśnieżanie dachów płaskich wraz z usunięciem zalegających nasypów śnieżnych-  

………. zł/ m2 

b. usunięcie sopli lodowych- …………zł/ mb. 

c. odśnieżanie dachów spadzistych wraz z usunięciem zalegających nasypów śnieżnych- 

    ………. zł/ m2 

d. wywóz zalegającego śniegu- ……….. zł/ m3. 

 

§ 7 
1. Za wykonanie zleconych prac, o których mowa w § 2, Zleceniobiorcy przysługiwać będzie 

wynagrodzenie za prawidłowo wykonaną usługę, według cen jednostkowych netto 

wymienionych w § 6 plus podatek VAT wg obowiązującej stawki, na podstawie faktur 

wystawianych po zakończonym każdorazowym zleceniu usługi. 

2. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury 

do Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zapłata za wykonaną usługę 

będzie dokonywana w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Zleceniobiorcy 

podany każdorazowo na prawidłowo wystawionej fakturze i widniejący w elektronicznym 

wykazie czynnych podatników VAT (tzw. Białej liście podatników VAT). 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania miesięcznych faktur drogą mailową na 

adres faktura@umlub.pl lub za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania: 

https://efaktura.gov.pl 

 

§ 8 
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania jednorazowo zleconych zadań objętych 

umową Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 10 % 

wynagrodzenia netto od zleconych jednorazowo zadań wymienionych w § 2 umowy a w 

przypadku konieczności zlecenia usługi innemu podmiotowi pokryje koszty tego zlecenia na 

podstawie tzw. refaktury. 

 

§ 9 

mailto:faktura@umlub.pl
https://efaktura.gov.pl/


Umowa zawarta jest do wyczerpania kwoty 120 000,00 zł netto wraz z należnym podatkiem 

VAT w wysokości 8%, co stanowi 129 600,00 zł brutto, na dzień podpisania umowy lub na 

okres nie dłuższy niż 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy do 28.10.2025 r. Nie 

wykorzystanie kwoty umowy, bądź wyłączenie usługi odśnieżania z jakiejkolwiek lokalizacji 

zawartej w załączniku nr 1 do umowy, nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń  

w stosunku do Zleceniodawcy. 

 

 

   § 10 
Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwemu rzeczowo sądowi dla siedziby Zleceniodawcy. 

 

 

 § 11 
Strony zobowiązują się do: 

Zachowania tajemnicy – zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu wszelkich 

informacji pozyskanych w jakiejkolwiek postaci, a dotyczących drugiej Strony lub 

działalności przez nią prowadzonej,  które znajdą się w jej posiadaniu w związku z realizacją 

umowy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących wszelkich danych  

i tajemnicy przedsiębiorstwa, informacji technicznych, technologicznych, handlowych  

i organizacyjnych oraz innych informacji podlegających ochronie u każdej ze Stron. 

 

 

§ 12 
Każda ze stron może rozwiązać przedmiotową umowę na mocy porozumienia stron. 

 

§ 13 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 14 

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

§ 16 

 

Umowa wchodzi w życie z dniem ………………..r. 

 

 

Zleceniodawca:      Zleceniobiorca: 

 

 

 

 

 

 

 


