UMOWA nr .................................................................................
zawarta w dniu ............................. w Chełmnie pomiędzy:
Gmina Miasto Chełmno
reprezentowaną przez:
1. Burmistrza Miasta Chełmna - Mariusza Kędzięrskiego
2. Zastępca Burmistrza - Tadeusza Jagodzińskiego

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym.
a .....................................................................................................................
reprezentowanym przez:
1.
2.
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą została zawarta umowa o następującej
treści:

§1
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Usuwania śliskości, odśnieŜania oraz posypywania ulic na terenie miasta
Chełmna materiałami uszorstniającymi wg zlecenia zamawiającego w kolejności
określonej w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.
2. Utrzymywania mieszanki piasku i soli w miejscach szczególnie naraŜonych na
niekorzystne warunki atmosferyczne wskazane szczegółowo w umowie.
§2
Strony ustalają, Ŝe w zaleŜności od potrzeb wykonanie dodatkowej usługi następować będzie na
podstawie telefonicznego zlecenia dokonanego przez koordynatora wymienionego w § 15
potwierdzonego w terminie późniejszym zleceniem pisemnym w/g stawek uzyskanych w przetargu.
§3
Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza niezbędne materiały do prowadzenia akcji zimowej.

§4

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług wymienionych w § l w terminie od 20.10.2009r.
do 30.04.2012r.
§5
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy w wysokości
15000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
2. Strony postanawiają, Ŝe zwolnienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy nastąpi w
terminie do 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.
§6
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość skrócenia lub wydłuŜenia czasu trwania usługi w
zaleŜności od warunków atmosferycznych.
§7
Zamawiający zobowiązuje się do regulowania naleŜności za wykonanie usług:
-pługopiaskarką przy odpłuŜaniu
.......... .zł/godz. słownie:............................................................................................................................
-pługopiaskarką przy odpłuŜaniu i posypywaniu piaskiem wraz z materiałem
...........zł/godz. słownie:............................................................................................................................
-pługopiaskarką przy odpłuŜaniu i posypywaniu mieszanką piasku i soli wraz z materiałem
...........zł/godz. słownie:..............................................................................................................................
-pługopiaskarką przy odpłuŜaniu i posypywaniu solą wraz z materiałem
...........zł/godz. słownie:...............................................................................................................................
-pługopiaskarką przy posypywaniu piaskiem wraz z materiałem
...........zł/godz. słownie:...................................................................................................................................
-pługopiaskarką przy posypywaniu mieszanką piasku i soli wraz z materiałem
...........zł/godz. słownie:....................................................................................................................................
-pługopiaskarką przy posypywaniu solą wraz z materiałem
...........zł/godz. słownie:.....................................................................................................................................
-ciągnikiem z rozrzutnikiem przy posypywaniu piaskiem wraz z materiałem
...........zł/godz. słownie:....................................................................................................................................
-ciągnikiem z rozrzutnikiem przy posypywaniu mieszanką piasku i soli wraz z materiałem
...........zł/godz. słownie:....................................................................................................................................
-ciągnikiem z rozrzutnikiem przy posypywaniu solą wraz z materiałem

...........zł/godz. słownie:.....................................................................................................................................
-pługopiaskarką z solarką przy odpłuŜaniu i polewaniu solanką wraz z materiałem
..........zł/godz. słownie:...........................................................................................................................................
-pługopiaskarką z solarką przy polewaniu solanką wraz z materiałem
..........zł/godz. słownie:......................................................................................................................

W/w ceny są cenami brutto.
§8
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć mieszankę piasku i soli w ilości 2 ton w kaŜde z
następujących miejsc: ul. Wiśniowa, Morelowa 2 miejsca, Śliwowa, Brzozowa 2 miejsca,
Plac Zabaw, Kwiatowa 3 miejsca, składowisko odpadów komunalnych 3 miejsca,
uzupełnienie materiału następować będzie po zgłoszeniu przez Zamawiający

§9
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług wymienionych w § 7 nie później niŜ w ciągu
2 godzin od chwili otrzymania zawiadomienia. Czas 2 godzin liczony

od powiadomienia do

podstawienia gotowego do pracy pojazdu ul. Dworcowa Urząd Miasta.
§10
W przypadku zaistnienia kolizji drogowej spowodowanej niewykonaniem lub nienaleŜytym
wykonaniem zobowiązania Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczenia
odszkodawczego od Wykonawcy.
§11
W przypadku awarii sprzętu niezbędnego do wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się do
podstawienia środka zastępczego własnym staraniem i kosztem.
§12
Dla prawidłowego wykorzystania sprzętu i moŜliwości łączności Wykonawca zaopatrzy kierowców
nośników w telefony komórkowe.
§13
Rozwiązanie umowy moŜe nastąpić za 6 miesięcznym okresem wypowiedzenia.

§14
Faktura za wykonanie usługi moŜe być wystawiona przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie
potwierdzonych przez Zamawiającego kart pracy sprzętu.
§15
Zamawiający ustala koordynatora prowadzenia usług w osobie p. Tadeusza Jagodzińskiego.
§16
1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za wykonanie usług w terminie 30 dni
od daty dostarczenia faktury.
2. Za

dzień

zapłaty

strony

uznają

dzień

obciąŜenia

rachunku

bankowego

Zamawiającego.
§17
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ulega obniŜeniu w sposób
następujący:
1. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w § 9,Wykonawca za kaŜdą
rozpoczętą godzinę opóźnienia zapłaci karę w wysokości 10 godzin wartości pracy
zamówionego sprzętu
§18
Strona

zrywająca

umowę

bez

wypowiedzenia

płaci

karę

w

wysokości

odpowiadającej 1000 godzinom najdroŜszego środka sprzętowego.
§19
Integralną częścią niniejszej umowy stanowią załączniki nr 1 i 2 ( wykaz ulic, kolejność
zwalczania gołoledzi na terenie miasta Chełmna).
§20
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie maja przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§21
Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane w formie aneksu podpisanego przez obie
strony.
§22
Spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy w Chełmnie.
§23
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron.
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ZAMAWIAJĄCY

