UMOWA NR ...............
zawarta pomiędzy Gminą Kamienna Góra z siedzibą w Kamiennej Górze
przy Al. Wojska Polskiego 10, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez
Wójta Gminy - Stanisława Szmajdzińskiego,
kontrasygnowana przez Skarbnika Gminy - Reginę Kachniarz,
a firmą ...................................................................................... mającą swą siedzibę
w .................................................................................., zwaną w dalszej części umowy
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..............................................,
na podstawie wyboru wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na zimowym
utrzymaniu dróg gminnych i gminnych wewnętrznych w rejonie II obejmującym:
– drogi gminne leżące w obrębie zabudowań n/w wsi: Dębrznik, Ptaszków, Czadrów,
Krzeszów, Lipienica, Jawiszów, Olszyny, Krzeszówek, Gorzeszów, Dobromyśl i Kochanów.
2. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje odśnieżanie jezdni i posypywanie na odcinkach
decydujących o możliwości ruchu wg. V standardu zimowego utrzymania dróg, zgodnie
z Zarządzeniem Wójta Gminy Kamienna Góra nr 33/09 z dnia 28 września 2009 r. wraz
z późniejszymi zmianami oraz dokumentowanie wykonanych usług w formie nagrań – film
w formacie plików z rozszerzeniem .avi zgranych na nośnik elektroniczny, oraz po okresie
zimowym sprzątnięcie z drogi materiału uszorstniającego.
§2
1. Realizacja niniejszej umowy rozpocznie się od dnia, w którym zaistnieje potrzeba
odśnieżania. Konieczność tę Zamawiający potwierdzi na piśmie lub telefonicznie.
2. Umowa obowiązuje do dnia 15 kwietnia 2014 r.
§3
1. Cena (brutto) za jedną godzinę pracy sprzętu wynosi: ............................................................
Słownie: ...............................................................................................................................zł.
2. W cenie określonej w pkt.1 został również uwzględniony podatek VAT, koszt zużytego
materiału do posypywania na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, sprzątnięcie
z jezdni materiału uszorstniającego po okresie zimowym oraz koszt dojazdu
do poszczególnych miejscowości (wsi) oraz dokumentowanie wykonanych usług w formie
nagrań zgranych na nośnik elektroniczny.
3. Wykonawca będzie wystawiał faktury raz w miesiącu, za prace wykonane w poprzednim
miesiącu kalendarzowym.
4. Wykonawca przed złożeniem faktury przedkłada do rozliczenia Zamawiającemu:
a) zestawienie kart drogowych z wyszczególnieniem przepracowanych godzin,
b) kopie kart drogowych,
c) zapis video pracy sprzętu dokonany w formacie .avi o rozdzielczości nie mniejszej
jak 720x 480 pikseli (30 klatek/s) wraz z uwidocznioną datą i godziną przejazdu.
5. Wykonawca wystawi fakturę na podstawie zweryfikowanych przez Zamawiajacego
w/w materiałów rozliczeniowych.
6. Strony ustalają, że Zamawiającemu zgodnie z warunkami postępowania
przetargowego przysługuje prawo do korekty ilości godzin pracy sprzętu,
z poszczególnych kart drogowych, dla których Wykonawca nie udokumenotwał pracy
sprzętu na drogach gminnych w formacie zapisu video.
7. Dostarczone z nagraniem nośniki elektroniczne muszą być chronologicznie opisane
datami. Obowiązkowo udokumentowana musi być praca sprzetu przy posypywaniu
dróg gminnych.
8. Wykonawca jest obowiązany do posprzątania z jezdni materiału uszortstniającego
do końca kwietnia 2014 r. Sprawdzenie wykonania sprzątnięcia materiału
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uszorstniającego z dróg gminnych zostanie przeprowadzony przez pracowników
Urzędu Gminy wraz Wykonawcą.
9. W przypadku nie wykonania prac związanych z posprzątaniem dróg gminnych
w określonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia wykonania
zastępczego ze środków zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§4
W czasie prowadzenia akcji odśnieżania Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia z nim
kontaktu telefonicznego, celem zgłaszania uwag i potrzeb dotyczących wykonywanej usługi.
Numer telefonu kontaktowego Wykonawcy: ....................................................
§5
Przepracowane godziny muszą być potwierdzone w karcie drogowej przez sołtysa wsi
w której prowadzone były prace. W karcie musi być podany dokładny czas rozpoczęcia
i zakończenia pracy w danej wsi i tylko taka karta będzie stanowić podstawę do wystawienia
faktury. Czas pracy nie może obejmować dojazdu do danej wsi.
§6
1. Prace, wymienione w § 1, będą wykonywane według V standardu zimowego utrzymania
dróg, który obejmuje odśnieżanie jezdni i posypywanie na odcinkach decydujących
o możliwości ruchu, w miejscach zasp odśnieżony będzie co najmniej jeden pas ruchu
z wykonaniem mijanek.
Dopuszcza się: - śnieg luźny do 16 godz., - zajeżdżony nabój śnieżny i zaspy do 24 godz.,
- przerwy w komunikacji do 24 godz., - gołoledź pośniegowa oraz gołoledź do 8 godz.
2. Do posypywania jezdni Wykonawca będzie używał środków niechemicznych (piasek
o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm i kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu
do 4 mm) oraz środków chemicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie
mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z 2005 r., nr 230,
poz.1960).
3. Wykonawca będzie rozpoczynał odśnieżanie we wczesnych godzinach rannych, tak aby
umożliwić dowóz dzieci do szkół.
4. Odśnieżanie i posypywanie ma być realizowane jedną jednostką sprzętową. Prace
realizowane odrębnie dwoma jednostkami - odrębne odśnieżanie i odrębne posypywanie
wymaga każdorazowo zgody Zamawiającego.
5. Wykonawca jest zobowiązany do sprzątnięcia z jezdni materiału uszorstniającego po okresie
zimowym.
§7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% szacunkowej
wartości przedmiotu umowy, tj. …................... zł brutto (słownie:................................................)
i zostaje ono wniesione w dniu zawarcia umowy w formie ….......................................................
Zabezpiecznie wynika z iloczynu średniej liczby godzin z ostatnich trzech lat pracy
sprzętu Wykonawców realizujących Zimowe utrzymanie dróg gminnych i ceny
jednostkowej przedmiotu umowy, tj................................................................ zł brutto.
§8
W przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo
rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym oraz może odstąpić od płatności za nieprawidłowo
wykonane prace.
Wykonawca zapewni od dnia ................ do dnia 15 kwietnia 2014 r. polisy ubezpieczeniowe
gwarantujące:
• ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności prywatnej i innej, spowodowanego
działaniem lub niewykonaniem czynności określonych w § 6.
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•

ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowany działaniem lub
niewykonaniem czynności określonych w § 6.

§9
Wątpliwości, dotyczące potrzeby wykonywania odśnieżania, rozstrzygać będzie w imieniu
Zamawiającego Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, Witold Bogumiło.
§ 10
1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni od daty ich doręczenia wraz
z dokumentami rozliczeniowymi.
2. Wykonawca zgodnie z ofertą zleca następujące prace podwykonawcom:
a) .................................
b) .................................
3. Wykonawca wraz z fakturą, za prace realizowane przez podwykonawców zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie, podpisane przez Podwykonawców stanowiące
o uregulowaniu zobowiązań wobec podwykonawców przez Wykonawcę. Brak załączenia
takiego oświadczenia powoduje, że Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu
przedłożenia stosownych oświadczeń lub cesji płatności na rzecz podwykonawcy.
§ 11
1. Postanowienia umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
wspólnie ją realizujących.
2. Wykonawcy wspólnie realizujący umowę solidarnie odpowiadają za jej należyte wykonanie.
3. Wykonawcy wspólnie realizujący umowę, wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera
upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących
wspólnie umowę. Lider upoważniony jest do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od
Zamawiającego oraz przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców
wspólnie realizujących niniejszą umowę.
4. Liderem, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu jest .................
Uwaga:
przedmiotowy paragraf zostanie wprowadzony do umowy w przypadku umowy z wykonawcami
wspólnie ubiegającymi się o zamówienie (konsorcjum).
§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną
na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego
oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
§ 14
Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Data:

Data:
..............................................
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