Załącznik Nr 1
do Umowy Nr .............................
z dnia ..........................................

Specyfikacja techniczna warunków usług pojazdów samochodowych
i sprzętu do zimowego utrzymania dróg.
I. Specyfikacja techniczna usług pojazdów samochodowych i sprzętu do
zimowego utrzymania dróg.
1. Przez nośnik piaskarki Wykonawcy naleŜy rozumieć nośnik Wykonawcy
(samochód
cięŜarowy)
z
zamontowaną
piaskarką
typu
ŚnieŜka,
oraz zamontowanym pługiem bocznym – osprzęt Zamawiającego do zwalczania
śliskości zimowej i odśnieŜania dróg, z obsługą i załadunkiem Wykonawcy.
2. Przez nośnik pługów średnich naleŜy rozumieć nośnik Wykonawcy (samochód
cięŜarowy) o napędzie jednoosiowym lub dwuosiowym z zamontowanym
pługiem obustronnym (czołowym) do odśnieŜania dróg, z obsługą Wykonawcy.
3. Przez równiarkę naleŜy rozumieć równiarkę z zamontowanym na przedzie
pługiem czołowym obustronnie skośnym , z obsługą Wykonawcy.
4. Przez ciągnik naleŜy rozumieć ciągnik rolniczy z moŜliwością obsługiwania
rozsypywacza mieszanki piaskowo-solnej, z obsługą Wykonawcy.
5. Przez rozsypywacz naleŜy rozumieć rozsiewacz rolniczy typu RCW-3,
z załadunkiem Wykonawcy.

II. Warunki organizacyjne.
1. Przystąpienie sprzętu do pracy po otrzymaniu powiadomienia, zgodnie
z dyspozycją Zamawiającego, nastąpi w czasie nie dłuŜszym niŜ 2 godziny.
2. W razie zaistnienia całodobowej pracy ciągłej, tj. przy intensywnych opadach
śniegu, zawiei bądź w razie klęski Ŝywiołowej Wykonawca zabezpiecza
podwójną obsadę operatorów, gwarantującą całodobową pracę sprzętu.
3. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość przerywanego czasu pracy w zaleŜności
od panujących warunków atmosferycznych.
4. Wykonawca podstawia do pracy jednostki sprzętowe zaopatrzone w niezbędną
ilość paliwa i uzupełnia je we własnym zakresie.
5. Na wypadek konieczności pracy sprzętu w skrajnie niskich temperaturach
/poniŜej
-20 st. C/ Wykonawca zobowiązuje się zgromadzić zapas odpowiedniego oleju
zimowego, niezbędnego do zapewnienia pracy.
6. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy
zastępczą jednostkę /z osprzętem jak w pkt. I/ w ciągu 8 godzin, a nie spełnienie
tego warunku spowoduje obciąŜenie Wykonawcy kwotą 1000 zł.
7. Przeszkolenie pracowników Wykonawcy w zakresie technologii prac i warunków
bhp przy robotach zimowego utrzymania dróg przeprowadzi Zamawiający
w terminie do dnia 26 października 20009 r.
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8. Nie zgłoszenie się pracowników Wykonawcy obsługujących sprzęt do zimowego
utrzymania dróg na w/w szkolenie w terminie ustalonym przez Zamawiającego
spowoduje rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.
III. Warunki techniczne.
1. Wykonawca obsługuje i zaopatruje sprzęt w niezbędne materiały eksploatacyjne,
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

których koszty wliczone są w cenę wynagrodzenia podstawowego.
Koszt przystosowania sprzętu do potrzeb zimowego utrzymania dróg oraz
demontaŜ osprzętu po sezonie robót zimowych Wykonawca wkalkuluje w cenę
usługi.
Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do zakupu lampy
sygnalizacyjnej (błyskowej) koloru pomarańczowego w celu sygnalizacji pojazdu
podczas wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg.
Wykonawca zamontuje na pojeździe lampy reflektorowe powyŜej górnej
krawędzi pługa /po podniesieniu do wysokości umoŜliwiającej swobodny
przejazd/ oraz lampę sygnalizacyjną (błyskową) koloru pomarańczowego, w
sposób umoŜliwiający sygnalizację we wszystkich kierunkach, a koszty montaŜu
i demontaŜu wliczy w cenę wynagrodzenia podstawowego.
Sprzęt zatrudniony do prac przy zimowym utrzymaniu dróg winien
być wyposaŜony w liny holownicze, łańcuch na koła, itp.
Wykonawca zapewnia wyposaŜenie nośnika w sprawny licznik przejechanych
kilometrów.
Wykonawca wyposaŜa kierowców /operatorów/ w telefony komórkowe, które
zapewnią łączność dyŜurnego ze sprzętem pracującym w terenie.
Dojazd do miejsca robót tzn. granic powiatu dla Wykonawcy spoza Powiatu
Łosickiego na własny koszt.

IV. Warunki ekonomiczne.
1. Zamawiający ponosi opłaty za sprzęt wg faktycznie przepracowanego czasu.
2. Koszty dojazdu wkalkulowane są w cenę ofertową /jednostkową/.
3. W dniach ustawowo wolnych od pracy /wolne soboty, niedziele, święta/ będą
4.

5.

-

stosowane ceny jak w pozostałe dni tygodnia.
Koszty montaŜu i demontaŜu oraz napraw i obsług technicznych sprzętu i
urządzeń, wykonywanych w celu utrzymania bądź przywrócenia sprawności
technicznej, wkalkulowane są w ceny usług.
Strony ustalają stosowanie następujących kar umownych:
Za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie usług objętych przedmiotem umowy
:
za przekroczenie do 2 godzin uzgodnionego czasu rozpoczęcia świadczenia
usług - w wysokości 200,00 zł. i pozostawania w dyspozycji Zamawiającego,
za przekroczenie powyŜej 2 godzin uzgodnionego czasu rozpoczęcia świadczenia
usług - w wysokości 400,00 zł. i pozostawaniu w dyspozycji Zamawiającego.
w przypadku awarii sprzętu i nie podstawienia do pracy w ciągu 8 godzin
zastępczego sprzętu Wykonawca zostanie obciąŜony kwotą 1000,00 zł.
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6. Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki Wykonawcy w przypadku opóźnień

w realizacji faktur za wykonaną pracę za kaŜdy dzień zwłoki powyŜej 30 dni
od daty otrzymania faktury.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

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

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

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

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