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Załącznik Nr 6 
 

UMOWA Nr ...........Z.R1.001.2015.JP.  
  
zawarta w dniu .............................. 2015 roku w Kaletach  pomiędzy Miastem Kalety 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiaj ącym,  reprezentowanym przez: 
 
Burmistrza Miasta Kalety                            - mgr Klaudiusza Kandzia 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta      - mgr Ren aty Sosnica 

a  
.............................................................................................................. 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: 

.............................................................................................................. 

PRZEDMIOT UMOWY I OBOWIĄZKI STRON 
 

§ 1 
 

1. Wykonawca w oparciu o wygrany przetarg nieograniczony ogłoszony na portalu UZP,   
    numer ogłoszenia na portalu UZP ................. - 2015 z dnia .......................,  
    zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem tj.: 
     „Prowadzenia zimowego utrzymania dróg w granic ach administracyjnych miasta 
     Kalety w sezonie zimowym 2015/2016 - REJON NR 1” 

2. Szczegółowy wykaz ulic określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
3. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień 01 listopada 2015 r. 
4. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 15 kwietnia 2016 r. 
    Strony przewidują możliwość zmiany terminu wykonania Umowy. 
 

§ 2 
 

1. Zakres zimowego utrzymania dróg obejmuje: 
 

- odśnieżanie pełnej szerokości dróg, (nadmiar odgarniętego śniegu nie może blokować     
  miejsc na przejściach dla pieszych - wywóz nadmiaru odgarniętego śniegu z poboczy  
  i chodników w miejscach przejść dla pieszych naliczono w kalkulacji stawki za   
  odśnieżanie), 
  rozliczanie na podstawie stawek określonych w § 6 pkt. 1a).  
 

- posypywanie miejsc niebezpiecznych: zakrętów, łuków, skrzyżowań, odcinków   
  o pochyleniu powyżej 4%, okolic przystanków autobusowych, skrzyżowań z koleją itp., 
  za wyjątkiem prostych odcinków dróg, 
rozliczanie na podstawie stawek określonych w § 6 pkt. 1b). 
 
- za dodatkowym poleceniem wydanym przez Zamawiającego posypywanie środkami      
   uszorstniającymi odcinków prostych dróg i chodników w trudnych warunkach    
   atmosferycznych, 
rozliczanie na podstawie stawek określonych w § 6 pkt. 1b). 
 
- za dodatkowym poleceniem wydanym przez Zamawiającego posypywanie  
  z użyciem środków chemicznych dróg i chodników w szczególnie trudnych warunkach    
   atmosferycznych. 
rozliczanie na podstawie stawek określonych w § 6 pkt. 1c).  
 
- w przypadkach bardzo dużych ilości zalegającego śniegu wywóz z polecenia   
  Zamawiającego, 
  z miejsc wskazanych przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, 
  rozliczanie na podstawie stawek określonych w § 6 pkt. 2. 
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- dodatkowo: 
  po zakończeniu zimowego utrzymania Wykonawca przekaże Zamawiającemu  
  w terminie 14 dni drogi i chodniki objęte zimowym utrzymaniem oczyszczone z materiałów   
  uszorstniających stosowanych przy prowadzeniu zimowego utrzymania,  
  nieodpłatnie w ramach udzielonego zamówienia. 
 
1. Materiały do likwidacji śliskości na drogach: 

 
a) środki uszorstniające 
- drobnoziarnisty żużel kotłowy, piasek oraz ich mieszaniny, bez użycia środków   
  chemicznych. 
b) środki chemiczne 
- w szczególnie trudnych warunkach Zamawiający dopuszcza stosowanie środków 
chemicznych przy zachowaniu warunków określonych w warunkach technicznych jakim 
powinny odpowiadać materiały stosowane przy zimowym utrzymaniu dróg. 
 

§ 3 
 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać wymienione w § 2 pkt. 1. roboty w dniach, gdy 
wymagają tego warunki atmosferyczne i w takim czasie, aby zapewnić przejezdność dróg od 
godz. 500 rano, ponadto Wykonawca winien zapewnić w ciągu całej doby gotowość 
i przystąpić każdorazowo w ciągu 1 godziny do prowadzenia zimowego utrzymania od 
otrzymania polecenia od Zamawiającego. Utrzymanie drogi Wykonawca będzie 
każdorazowo odnotowywał na kartach „Raport dzienny” stanowiących załącznik do faktury. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 24 godzin, do przekazania informacji  
- „Raportu dziennego” do Urzędu Miasta w Kaletach z każdego dnia prowadzenia akcji 
utrzymania dróg (z wyszczególnieniem ulic). 
Brak takiej informacji w określonym terminie będzie równoznaczne z nie uznaniem 
wykonywanych prac. 
 

§ 4 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dyżuru telefonicznego i rozpoczęcia robót  
w ciągu 1 godziny od wydania polecenia przez przedstawiciela Zamawiającego w osobach: 
 
- Burmistrza Miasta Kalety                                                   - Klaudiusza Kandzia 
- Naczelnika Wydziału Strategii i Rozwoju Gminy                - Jana Potempa 
- Inspektora Wydziału Strategii i Rozwoju Gminy                 - Bolesława Gruszka 
 
Do stałego kierowania pracami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy ze strony 
Zamawiającego wyznacza się Jana Potempa i Bolesława Gruszka – pracowników  
Wydziału Strategii i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w Kaletach. 
 
Wykonawca przejmuje odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich z tytułu zdarzeń 
wynikających z niewykonania lub niewłaściwego wykonania prac na powierzonym terenie 
zimowego wykonania. 
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§ 6 
 
Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone w przetargu nieograniczonym w dniu  
……………….2015 r. wg poniższych stawek jednostkowych brutto: 
1) 
a) za odśnieżanie                                                         - ........... zł/km (całej szerokości drogi) 
b) za posypywanie materiałem uszorstniającym           - ........... zł/km (całej szerokości drogi) 
c) za posypywanie z użyciem środków chemicznych    - ........... zł/km (całej szerokości drogi) 
 
2) 
Stawki brutto robocizny oraz pracy sprzętu w przypadku konieczności prowadzenia robót 
związanych z utrzymaniem zimowym nie objętym w podstawowym zakresie zamówienia: 
 
� stawka roboczogodziny                                       - .......... zł/rg 
� samochód samowyładowczy 5 t                          - .......... zł/mg 
� ciągnik z przyczepą samowyładowczą. 5 t          - ...........zł/mg 
� ładowarka o pojemności łyżki ..... m3                   - .......... zł/mg 
 
Wynagrodzenie (stawki jednostkowe) obejmują podatek VAT. 
 

§ 7 
 

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy do 14 dni od przedłożenia 
rachunku wraz z potwierdzonymi kartami raportów dziennych. Rozliczenie za wykonane 
roboty będzie następowało na dzień 15. i ostatniego dnia każdego miesiąca. 
 

§ 8 
 
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2.500,00 zł 
(słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 złotych) w formie ………………………………………… 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 
14 dni od przekazania przez Wykonawcę dróg i chodników objętych zimowym utrzymaniem, 
dla dróg o nawierzchniach ulepszonych, po uprzednim ich oczyszczeniu z materiałów 
uszorstniających stosowanych przy prowadzeniu zimowego utrzymania. 
W przypadku nie wykonania, bądź nienależytego wykonania oczyszczenia dróg w terminie  
wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający zleci wykonanie tych prac ze środków 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

§ 9 
 

W przypadku stwierdzenia nierzetelnego wykonania obowiązków wynikających  
z Umowy w zakresie prowadzonych robót Zamawiający może nałożyć karę umowną  
w wysokości do 20 % wartości robót w danym miesiącu. 
 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie przystąpił do 
wykonywania prac zimowego utrzymania gdy wymagały tego warunki atmosferyczne  
w danym dniu, Zamawiający nałoży karę umowną w wysokości 200 % średnich kosztów 
jednodobowego zimowego utrzymania dróg za każdy dzień zwłoki. 
 

§ 10 
 

Zmiany warunków umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
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§ 11 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§ 12 

 
Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla 
Wykonawcy, trzy dla Zamawiającego. 
 
 
WYKONAWCA :                                                                               ZAMAWIAJ ĄCY: 


