UMOWA NR… (wzór)
zawarta w dniu ……………….. w Iłży pomiędzy:
Gminą Iłża reprezentowaną przez:
Burmistrza Iłży - Andrzeja Moskwę
przy kontrasygnacie Skarbnika - Elżbiety Łodej
Adres: ul. Rynek 11, 27-100 Iłża, tel. 6163135, fax. 6163300
REGON 000523703,
NIP 7962963277,
zwanym dalej Zamawiającym
a
……………………………………..
wpisaną do…………………………………………. pod nazwą ………………………………
z siedzibą …………………………………………….
NIP:
REGON:
zwanym dalej Wykonawcą
W oparciu o wyniki przeprowadzonej w dniu ....................... propozycji cenowej strony
zawierają umowę o następującej treści:
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6.

§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Zimowe utrzymanie dróg
i ulic na terenie gminy i miasta Iłża w sezonie 2018/2019”
Przedmiot umowy obejmuje:
a) odśnieżanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta Iłża o łącznej
długości ok. 125 km,
b) posypywanie dróg i ulic w celu usunięcia śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy,
śliskości pośniegowej, śliskości śniegowej),
c) odśnieżanie placów na terenie miasta,
d) przygotowanie mieszanek piaskowo – solnych,
e) wywóz nadmiaru śniegu z terenu miasta Iłża w uzasadnionych przypadkach,
po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
Termin realizacji umowy: 30.04.2019r.
§2
Przedmiot umowy zostanie wykonany przy użyciu sprzętu Wykonawcy.
Do obsługi sprzętu przewidzianego do świadczenia usług z zakresu zimowego
utrzymania, Wykonawca zabezpiecza odpowiednią ilość kierowców i operatorów
maszyn wyposażonych w środki łączności np. (tel. komórkowe).
Usługi zimowego utrzymania dróg i ulic na terenie gminy i miasta Iłża odbywać się
będzie wg dyspozycji koordynatora Zamawiającego.
Z przebiegiem dróg przeznaczonym do zimowego utrzymania na terenie miasta i gminy
Iłża można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego pok. 35.
Zwalczanie śliskości zimowej prowadzone będzie przy użyciu materiałów
uszorstniających tj. piasku,
soli, mieszanki solno-piaskowej zakupionej przez
Wykonawcę.
Wykonawca podstawiając sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły, aż
do odwołania. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo powiadamiać koordynatora
ds. zimowego utrzymania dróg i ulic ze strony Zamawiającego o zakończeniu akcji w
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danym dniu. Sprzęt pracujący przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic na terenie gminy
i miasta Iłża ma być prawidłowo oznakowany (światła pulsujące na pracującym
sprzęcie).
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia dobowego raportu pracy danego sprzętu
oraz miesięcznego zestawienia wykonanych usług.
W zależności od warunków atmosferycznych Zamawiający może odwołać usługi na czas
nieokreślony.
Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu
użytkowaniu dróg i ulic na terenie gminy i miasta Iłża i jest odpowiedzialny za szkody
powstałe z jego winy podczas wykonywania zadań wynikających z utrzymania
zimowego.

§3
1. Zamawiający za przedmiot umowy zapłaci cenę ustaloną na podstawie oferty Wykonawcy:
Cena za 1 km wykonania usługi przy użyciu pługa ciężkiego z napędem min. na 2 osie
netto …….. zł/km + VAT …... % tj. ….. zł = brutto …. zł/km
Cena za 1 godz. wykonania usługi przy użyciu równiarki
netto …….. zł/godz. + VAT …... % tj. ….. zł = brutto …. zł/godz.
Cena za 1 godz. wykonania usługi przy użyciu ładowarki
netto …….. zł/godz. + VAT …... % tj. ….. zł = brutto …. zł/godz.
Cena za 1 godz. wykonania usługi przy użyciu pługopiaskarki (z mieszanką wykonawcy)
netto …….. zł/godz. + VAT …... % tj. ….. zł = brutto …. zł/godz.
Cena za 1 m3 wywiezionego śniegu
netto …….. zł/m3 + VAT …... % tj. ….. zł = brutto …. zł/m3
2. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie
iloczyn cen jednostkowych poszczególnych usług określonych w § 3 ust. 1 i ilości
potwierdzonych przez Zamawiającego: kilometrów dróg przy zwalczaniu śliskości
/kilometrów dróg odśnieżonych/ godzin pracy sprzętu ciężkiego przy likwidacji zasp
śnieżnych oraz ilości m3 załadowanego i wywiezionego śniegu.
3. Usługa z zakresu zwalczania śliskości będzie rozliczana za 1 km posypanych dróg i ulic na
terenie gminy i miasta Iłża.
Podczas prac związanych ze zwalczaniem śliskości w przypadku występowania śniegu na
jezdni wymaga się jazdy z opuszczonym pługiem.
Zamawiający będzie wymagał zwalczania śliskości zgodnie ze standardami zimowego
utrzymania dróg. W przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych mogą
być odstępstwa od przyjętych standardów – decyzje o odstępstwach podejmuje
wyznaczony koordynator ds. zimowego utrzymania dróg.
Cena za zwalczanie śliskości powinna zawierać koszty wynikające z zakupu,
przygotowania i załadunku materiałów uszorstniających, dojazdu, przeglądów i napraw
sprzętu.
4. Usługa z zakresu odśnieżania dróg będzie rozliczana za 1 km odśnieżania jezdni na całej
szerokości do wymaganego dla niej standardu zimowego utrzymania bez względu na
odległość jej położenia od miejsca wyjazdu sprzętu oraz bez względu na ilość przejazdów
użytego sprzętu i ilość sprzętu użytego do wykonania tej usługi.

W przypadku wystąpienia po wykonaniu odśnieżania, kolejnych opadów śniegu
wykonanie odśnieżania będzie traktowane jak nowe rozpoczęcie robót.
Cena za odśnieżania dróg i ulic na terenie gminy i miasta Iłża powinna zawierać koszty
wynikające z odpowiednich standardów utrzymania dróg, dojazdu, przeglądów i napraw
sprzętu.
5. Usługa z zakresu likwidacji zasp śnieżnych będzie rozliczana za 1 godz. pracy sprzętu.
Do likwidacji zasp śnieżnych będzie kierowany sprzęt ciężki typu równiarka, ładowarka.
Miejsce wywozu śniegu ustala Wykonawca.
§4
1. Zapłata Wykonawcy za wykonaną usługę nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia
u Zamawiającego faktury za realizację zamówienia wystawionej przez Wykonawcę.
2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§5
1. Zamawiający ustanawia koordynatora ds. zimowego utrzymania dróg i ulic w osobie
…………… …..…………………………… tel. ……………………………......
2. Wykonawca ustanawia koordynatora ds. zimowego utrzymania dróg i ulic w osobie
…………… …..…………………………… tel. ……………………………......
3. Zmiana osób wskazanych w § 5 ust. 2 wymaga pisemnego zawiadomienia
Zamawiającego.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania przedmiotu
umowy o którym mowa w § 1.
2. Jeżeli w trakcie kontroli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje usługę
niezgodnie z warunkami zamówienia oraz poleceniami Koordynatora to może:
- nie potwierdzić usługi od początku dyspozycji,
- zrezygnować natychmiast z usług danego Wykonawcy - rozwiązanie umowy z winy
Wykonawcy,
3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody będące następstwem
nienależytego wykonania Zamówienia i zobowiązuje się pokryć je w pełnej wysokości.
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej podając przyczyny odstąpienia,
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności
uzasadniających odstąpienie.
5. Wykonawcy nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy za wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. Odstąpienie winno
nastąpić w formie pisemnej ze wskazaniem podstawy prawnej i faktycznej odstąpienia.
§7
Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe w przypadku nieuregulowania faktury w terminie
określonym w §4 ust. 1.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§9
Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.
§ 10
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

