
Załącznik nr 4 do SIWZ 

WZÓR  UMOWY  

zawarta  w  dniu  ______ 2012  roku  pomiędzy  Miastem  Świdwin  z  siedzibą  w 
Świdwinie Plac Konstytucji 3 Maja 1  reprezentowanym przez  Burmistrza Miasta 
Świdwin  –  Pana  mgr  Jana  Owsiaka zwaną  dalej  „ZAMAWIAJĄCYM” a 
__________________________________________________________________ 
reprezentowanym  przez ___________________________ zwanym  dalej 
„WYKONAWCĄ” o następującej treści:

§ 1
Przedmiotem umowy jest  świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu 
dróg, placów i chodników na terenie Miasta Świdwin poprzez:
a) odśnieżanie dróg i placów  wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej umowy 
b) likwidację śliskości zimowej – gołoledzi zgodnie z załącznikiem  nr 1 i 2,
c) odśnieżanie chodników – według wskazań Zleceniodawcy,
d) pełnienie dyżuru dyspozycyjnego. 

§ 2
Wykonawca  zobowiązany jest do :
1. Odśnieżania –  zgarniania  śniegu  i  błota  pośniegowego  z  dróg,  placów  i 

parkingów i chodników oraz posypywanie tych terenów mieszanką piaskową – 
solną. Szerokość odśnieżania i posypywania musi obejmować całą szerokość 
jezdni. 

2. Czas  przystąpienia  do  odśnieżania  –  30  minut  po  ustaniu  obfitych  opadów 
śniegu bez wezwania Zamawiającego.

3. Kolejności odśnieżania zgodnie z załącznikiem nr  1 i 2. 
4. Likwidacja śliskości  zimowej  – gołoledzi  – rozsypywania  na całej  szerokości 

jezdni  mieszanki  piaskowo  –  solnej  lub  soli  drogowej  w  czystej  postaci  w 
zależności od warunków panujących na drogach.

5. Kolejność likwidacji śliskości zimowej – gołoledzi zgodnie z załącznikiem nr 1.
 

§ 3

1. Materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek i sól) dostarcza Zamawiający.
2. Koszty  związane  z  przygotowaniem  i  załadunkiem  materiałów  do  likwidacji 

śniegu i śliskości ponosi Wykonawca.

§ 4
      Wynagrodzenie wynikające z § 1 stanowi kwotę :

Usługa Jednostka 
miary

Cena 
jednostkowa 

netto (zł)

VAT Cena 
jednostkowa 

brutto (zł)
 Za odśnieżanie dróg i placów km  

odśnieżonej drogi

 Za  likwidację  śliskości zimowej na  
 drogach  i  placach

km 
posypywanej 



drogi 
 Za odśnieżanie chodników km 

odśnieżonego 
chodnika

 Opłata stała za gotowośc do 
realizacji zamówienia 

ryczałt/miesiąc

1. Do faktur mają być załączone raporty dziennego wykonania usług potwierdzone 
przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. 
Urzędu Miasta.

2. Należność  za  wykonane  prace  będzie  regulowana  z  konta  Zamawiającego 
Bank  Gospodarki  Żywnościowej  nr 56 2030 0045 1110 0000 0225 0370 na 
konto Wykonawcy ___________________________ .

3. Termin płatności miesięcznych faktur ustala się do 14 dni od daty otrzymania 
faktury przez Zleceniodawcę.

4. Opóźnienie  płatności  faktur,  po  terminie  określonym  w  ust.  3,  nakłada  na 
Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

§ 5
1. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia podpisania umowy do  30.04.2013 r.
2. W  przypadku  rażącego  nie  wywiązywania  się  z  warunków  umowy,  umowa 

może zostać rozwiązana z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.
3. Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  zgody  obu  stron  i  modą  być 

wprowadzone tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności

§ 6
W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy  mają 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa egzemplarze 
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

            ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Załączniki:
1.Załącznik nr 1 – kolejność odśnieżania i likwidacji gołoledzi
2.Załącznik nr 2 – wykaz ulic i placów  na terenie miasta Świdwin


