Załącznik nr 8
UMOWA NR .............../2013 WZÓR
Zawarta w dniu .................................................... r. w Sadkowicach pomiędzy:
Gminą Sadkowice
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Pana Leszka Jankowskiego zwanego dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
została zawarta Umowa następującej treści.
§1
Przedmiot i miejsce realizacji zamówienia:
1.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą:

„Zwalczanie śliskości na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie
Gminy Sadkowice w sezonie zimowym 2013-2014”
§2
Warunki realizacji umowy:
Drogi gminne i wewnętrzne należy odśnieżać obustronnie na całej jej szerokości. Maź i błoto
pośniegowe powstałe po chwilowym wzroście temperatury należy usuwać na bieżąco, nie
dopuszczając do jego zamarznięcia na jezdni.
§3
Zakres i charakterystyka prac:
1. Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na zwalczaniu śliskości zimowej i gołoledzi, polegające na
zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszorstniającego zgodnego z obowiązującymi
przepisami.
2. Zamawiający informuje, że przewiduje zwiększenie lub zmniejszenie zakresu utrzymania zimowego
niż wykazane w załączniku do umowy. Może to jednak nastąpić po zatwierdzeniu przez
Zamawiającego.
3. Zlecenie rozpoczęcia akcji będzie odbywało się telefonicznie przez Zamawiającego.
§4
Wymagania sprzętowe:
Wykonawca oświadcza że posiada zestawy sprzętowe, niezbędne do prowadzenia akcji zwalczania
sliskości na wszystkich rejonach działania w Gminie Sadkowice
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§5
Łączność:
Zamawiający wymaga, aby łączność z Wykonawcą była możliwa przez całą dobę przy pomocy
telefonów stacjonarnych, komórkowych, faxów. Zamawiający wymaga również, aby w czasie
prowadzenia akcji możliwa była bezpośrednia łączność Zamawiającego z operatorami (telefon
komórkowy, radiotelefon).
§6
Dokumentowanie akcji zimowego utrzymania dróg:
1. Wykonawca prowadził będzie na bieżąco karty pracy sprzętu, które będą opisywane i przedstawiane
do zatwierdzenia każdorazowo Zamawiającemu lub osobie upoważnionej przez Zamawiającego.
Osobami z ramienia Zamawiającego, upoważnionymi do prowadzenia kontroli i koordynowania akcji
zimowego utrzymania dróg będą :
Leszek Jankowski – Wójt Gminy
Remigiusz Skiba – Inspektor
§7
Rozliczenie:
1.
Za wykonywane usługi Wykonawca stosował będzie następujące stawki:
• Sypanie mieszanką – ……………….. za 1 km
2.

Za wykonane usługi strony rozliczać się będą za pomocą faktur wystawionych przez Wykonawcę w 30
dniowych okresach rozliczeniowych, na podstawie zatwierdzonych kart pracy sprzętu

3.

Zapłata za wykonywaną usługę następować będzie po ich zatwierdzeniu, na fakturze i kartach pracy
sprzętu w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, na rachunek
bankowy Wykonawcy

4.

Wykonawcy przez okres wstrzymania akcji, jakie może mieć miejsce w trakcie sezonów zimowych, nie
przysługuje wynagrodzenie. Zamawiający nie przewiduje również płatności z tytułu pełnionych
dyżurów nocnych i dziennych, oraz utrzymywania sprzętu i operatorów w gotowości.

§8
Okres realizacji:
1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania Umowy. Termin zakończenia: 30 kwiecień 2014 r.
2. Dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych sezonów zimowych uzależnione będą od
warunków atmosferycznych.
§9
Reprezentanci stron:
1. Upoważnionymi osobami do reprezentowania interesów Wykonawcy będą:
a)
b) ………………………………………………………..… .
2. Upoważnionymi osobami do reprezentowania interesów Zamawiającego będą:
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a) …..........................................
b) …..........................................
§10
Odpowiedzialność:
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń mienia wskutek działań w ramach akcji
zwalczania slskości, takich jak np. odpryski lakieru na samochodach wskutek działania piaskarki,
uszkodzenia ogrodzeń i innych obiektów bądź elementów zabudowy wskutek działania pługów
lemieszowych lub wirnikowych itp., a wynikające z niestarannego wykonywania usługi przez
operatorów. W związku z powyższym w interesie Wykonawcy jest zwrócenie szczególnej uwagi
operatorom pojazdów na zachowanie najwyższej staranności w trakcie prowadzonej akcji, zwłaszcza
w miejscach wąskich, słabo dostępnych, z małą możliwością manewru.
§11
Rozwiązanie umowy i kary:
1. Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron nie wcześniej jednak niż po 1
miesiącu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy z terminem
natychmiastowym, w przypadku potwierdzonych przez Urząd Gminy, powtarzających się,
uzasadnionych skarg mieszkańców na nierzetelność świadczonych usług.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% szacunkowego
wynagrodzenia za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, oraz 1%
szacunkowego wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% maksymalnego szacunkowego
wynagrodzenia za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
Strony mogą na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
§12
Postanowienia inne:
1. Wykonawca zobowiązuje się do starannego i terminowego wykonania usług, zgodnie z zaleceniami
Zamawiającego, obowiązującymi przepisami prawa,
2. Wykonawca zapewni organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych usług.
3. Wykonawca zapewni we własnym zakresie miejsca składowe, z których będzie prowadził zimowe
utrzymanie.
§13
Zmiany:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w
postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana pod rygorem nieważności postanowień Umowy oraz
wprowadzanie nowych postanowień do Umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, chyba, że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia Umowy.
§14
Rozstrzyganie sporów:
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Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji Umowy strony będą rozstrzygać polubownie.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze względu na
siedzibę Zamawiającego.
§15
W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy szczegółowe dotyczące przedmiotu
zamówienia, Kodeksu cywilnego.
§16
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. otrzymuje Zamawiający, l
egz. otrzymuje Wykonawca.

Zamawiający
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Wykonawca

