Zał. nr 2
Umowa - wzór
zawarta w dniu .............................. pomiędzy
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Gminą Kłomnice reprezentowaną przez mgr Adama Zająca – Wójta Gminy, zwanym dalej Zamawiającym, a
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.......................................................................................................................................................................
reprezentowanym przez .......................................................................................................................... zwanym
dalej Wykonawcą.
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§1
Zamawiający powierza, a wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz zamawiającego czynności
polegających na świadczeniu usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimy
2006/2007 r. Usługa będzie polegać na :
a. odśnieŜaniu dróg przy uŜyciu pługa śnieŜnego i/lub posypywaniu dróg mieszanką piasku i soli
w zaleŜności od tego jaką dyspozycję wyda zamawiający.
b. likwidacji zatorów śnieŜnych i zasp dróg gminnych. Usługa będzie polegać na usuwaniu zatorów śnieŜnych
na drogach w przypadku gdy, z uwagi na złe warunki atmosferyczne (duŜe opady śniegu, zawieje i zamiecie
śnieŜne), tradycyjne pługi śnieŜne nie będą w stanie, ze względów technicznych, utrzymać drogę
w przejezdności. Usługa będzie równieŜ dotyczyć usuwaniu śniegu z placów na odległość do jednego
kilometra. Usługa wykonywana będzie przez wykonawcę po otrzymaniu dyspozycji od zamawiającego.
Wykonanie mieszanki piasku z solą leŜy po stronie Wykonawcy. Mieszanka piasku z solą powinna być w takich
proporcjach, aby zlikwidować gołoledź lub powierzchnię lodu na jezdni. Wysypywana na drogę ilość piasku lub
mieszanki piasku z solą powinna być taka, aby zlikwidować niebezpieczeństwo poślizgu na jezdni.
Wykonawca wykona usługę przy uŜyciu własnego materiału.
§2
Wykonawca będzie odśnieŜał i/lub posypywał drogi i likwidował gołoledź na drogach na kaŜdorazowe Ŝądanie
Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, jeŜeli warunki atmosferyczne zagraŜać będą przejezdności dróg
i bezpieczeństwu na drogach (w przypadku podjęcia akcji z własnej inicjatywy Wykonawca ma obowiązek
niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego). Poprzez Ŝądanie Zamawiającego naleŜy zrozumieć telefoniczne
powiadomienie ustne lub SMS-em. Zamawiający Ŝąda odśnieŜania i/lub posypywania dróg wymieniając drogi lub
odcinki tych dróg z załącznika nr 1 albo zleca odśnieŜenie i/lub posypanie dróg/miejsc nie wymienionych w tym
załączniku.
Wykonawca rozpocznie odśnieŜanie i/lub posypywanie w terminie uzgodnionym telefonicznie z Zamawiającym.
JeŜeli powiadomienie przekazane zostało przez SMS wykonawca zobowiązany jest rozpocząć odśnieŜanie i/lub
posypywanie w czasie 3 godzin od momentu otrzymania SMS-a.
Zrealizowanie usługi odśnieŜania i/lub posypywania wykonawca dokumentował będzie „kartami pracy sprzętu”
(wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy) potwierdzonymi przez osobę ze strony
zamawiającego wydającego dyspozycję wyjazdu w przeciągu 7 dni od wykonania usługi.
§3
Wykonawca będzie likwidował zatory śnieŜne i zaspy na drogach na kaŜdorazowe Ŝądanie zamawiającego.
Poprzez Ŝądanie zamawiającego naleŜy zrozumieć telefoniczne powiadomienie ustne lub SMS-em. Zamawiający
Ŝąda usunięcia konkretnego zatoru i zaspy śnieŜnej.
Wykonawca rozpocznie usuwanie zatoru śnieŜnego i zaspy w terminie uzgodnionym telefonicznie
z Zamawiającym. JeŜeli powiadomienie przekazane zostało przez SMS wykonawca zobowiązany jest rozpocząć
usuwanie zatoru lub zaspy w czasie 3 godzin od momentu otrzymania SMS-a.
Zrealizowanie usługi likwidowania zatorów i zasp śnieŜnych Wykonawca dokumentował będzie „kartami pracy
sprzętu” (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy) potwierdzonymi przez osobę ze strony
Zamawiającego wydającego odpowiednią dyspozycję w przeciągu 7 dni od wykonania usługi.
§4
Ustala się następujące stawki cenowe za wykonanie usług :
a. koszt odśnieŜania
: ………… zł/km + VAT ……. % = …………... zł/km
b. koszt odśnieŜania wraz z posypywaniem piaskiem i solą
: …........….zł/km + VAT ……...% = ………….. zł/km
c.
d.

koszt posypywania piaskiem z solą
: .….......….zł/km + VAT ..........% = ………….. zł/km
koszt usuwania zatorów śnieŜnych i zasp : …........….zł/m3 + VAT ……. % = ………….. zł/m3.
(Cena jednostkowa dotyczy 1m3 usuniętego śniegu)

Obligatoryjne dla umowy są stawki netto (bez podatku VAT). Stawki brutto zaleŜne będą od obowiązującym
w danym okresie wysokości stawki podatku VAT.
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Za wykonanie prac wyszczególnionych w par. 1, ust. 1, lit. a wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu
faktury naliczane wg cen jednostkowych wyszczególnionych w par. 4, ust. 1, lit. a-c pomnoŜonych przez ilości
kilometrów zgodnie z kartami pracy sprzętu, o których mowa w par. 2, ust. 3.
Za wykonanie prac wyszczególnionych w par. 1, ust. 1, lit. b wykonawca będzie wystawiał Zamawiającemu
faktury naliczane wg ceny jednostkowej wyszczególnionej w par. 4, ust. 1, lit. d pomnoŜonych przez ilości
usuniętego śniegu (m3) zgodnie z kartami pracy sprzętu, o których mowa w par. 3, ust. 3.
Karty pracy sprzętu z podpisami przedstawiciela zamawiającego naleŜy podłączyć do faktury – brak kart pracy
skutkuje nie przyjęciem faktury przez zamawiającego lub odmową zapłaty. Faktury nie mogą być wystawiane za
okres większy niŜ jeden miesiąc.
Strony ustalają, Ŝe termin płatności za faktury wynosi 14 dni od daty doręczenia zamawiającemu faktury.
§4
W przypadku nie wykonania usługi, o której mowa w par. 1, ust. 1, lit. a niniejszej umowy Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 1000 zł za kaŜde 3 godziny przekroczenia terminu
rozpoczęcia usługi po otrzymanym SMS-ie, o którym mowa w par. 2, ust. 2 niniejszej umowy.
W przypadku nie wykonania usługi, której mowa w par. 1, ust. 1, lit. b niniejszej umowy Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 1000 zł za kaŜdą 1 godzinę przekroczenia terminu
rozpoczęcia usługi po otrzymanym SMS-ie, o którym mowa w par. 3, ust. 2 niniejszej umowy..
Za zerwanie umowy przez którąkolwiek ze stron, strona zrywająca umowę zobowiązana jest zapłacić drugiej
stronie karę umowną w wysokości 4000,- zł,
Zamawiający moŜe zerwać umowę z Wykonawcą bez wypowiedzenia i bez ponoszenia kary umownej zapisanej
w ust.3 jeŜeli wykonawca 5 razy nie dotrzyma terminu rozpoczęcia usługi po otrzymaniu SMS-a, o którym mowa
w par. 2, ust. 2 lub w par. 3, ust. 2
§5
Poprzez przedstawiciela zamawiającego / dysponenta naleŜy rozumieć następujące osoby:
- Adam Zając
Wójt Gminy
tel. 0608/475-954
- Wanda Kusztal
V-ce Wójt Gminy
tel. 0696/017-969
- Adam Śliwakowski
pracownik UG Kłomnice tel. 0663/127-362
- Jacek Tittl
pracownik UG Kłomnice tel. 0696/036-154
Przedstawicielem wykonawcy do uzgadniania rozpoczęcia i zakończenia odśnieŜania i/lub posypywania oraz
usuwania zatorów i zasp śnieŜnych będzie:
- ………………………………………………
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tel. kom. …………………………

- ………………………………………………
tel. kom. …………………………
Osoby wymienione w ust. 1 i 2 mają obowiązek być w kontakcie telefonicznym 24 godziny na dobę. Wykonawca
ma obowiązek informować Zamawiającego o przebiegu akcji odśnieŜania i/lub posypywania oraz usuwania
zatorów i zasp w czasie jej trwania.
§6
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę osobom trzecim, powstałe
w wyniku niedbałego wykonania umowy.
Umowa została zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 15.04.2007 r.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i wydane na
jego podstawie przepisy wykonawcze oraz przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.
Integralną częścią umowy są załączniki :
- Załącznik nr 1 (wykaz dróg gminnych)
- Załącznik nr 2 (wzór „karty sprzętu” dotyczącej odśnieŜania i/lub posypywania)
- Załącznik nr 3 (wzór „karty sprzętu” dotyczącej usuwania zatorów i zasp śnieŜnych)

ZAMAWIAJĄCY

radca prawny ze strony
zamawiającego :

WYKONAWCA

