Toruń dnia 30.10.2013 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
NA RĘCZNE ODŚNIEŻANIE I USZARSTNIANIE CHODNIKÓW
I PLACÓW W STREFIE PŁATNEGO PARKOWANIA
1. Wykonawca będzie świadczył usługi na rzecz Zamawiającego w zakresie odśnieżania,
likwidacji oblodzeń oraz uszarstniania chodników i placów o szacunkowej liczbie 1400
godzin efektywnej pracy przy odśnieżaniu i posypywaniu, w rejonie Strefy Płatnego
Parkowania w Toruniu. Szczegóły prac będą przekazywane każdorazowo przed
podjęciem prac, przez osobę odpowiedzialną za oczyszczanie SPP lub przez Dyspozytora
AZ.
2. Przez użyte określenia odśnieżanie, likwidacja oblodzeń, uszarstnianie, usuwanie śniegu
rozumie się:
- odśnieżanie polega na usunięciu z powierzchni chodnika śniegu i złożenie go w formie
pryzmy na chodniku przy krawężniku jezdni,
- likwidacja oblodzeń polega na usunięciu (np. skuciu) warstwy powstałego lodu
z powierzchni chodnika i złożeniu analogicznie jak przy odśnieżaniu.
- uszarstnianie polega na posypaniu powierzchni piaskiem.
3. Zamówienie zostało podzielone na 2 (dwie) części wynoszące po 700 godzin:
1) Część 1 – Starówka w kwadracie ulic: Aleja Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego,
Szumana, Warszawska i Bulwar Filadelfijski;
2) Część 2 – pozostałe ulice i parkingi Strefy Płatnego Parkowania.
Faktyczna ilość godzin będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
4. Przystąpienia do realizacji usługi następuje na podstawie:
- informacji pochodzącej od dyspozytora AZ lub osoby nadzorującej umowę
o spodziewanych opadach lub innych zjawiskach atmosferycznych powodujących
konieczność przystąpienia do realizacji usługi,
- w wyniku własnych obserwacji po konsultacji z dyspozytorem AZ lub osobą
nadzorującą wykonywanie usługi.
5. Szacunkowa krotność świadczenia przedmiotu umowy wynosi 20.
6. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w systemie pracy całodobowej
w niedzielę i święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy według grafiku „AZ”
opracowanego przez Zamawiającego lub na wezwanie w przypadku nagłej zmiany
warunków pogodowych.
7. Kontrolę jakości świadczenia usług Zamawiający może prowadzić w obecności
przedstawiciela Wykonawcy lub samodzielnie, w razie stwierdzenia nieprawidłowości
zostanie wypisany protokół potwierdzający nieprawidłowości który będzie automatycznie
wezwaniem do usunięcia usterek o czym Wykonawca będzie niezwłocznie
poinformowany.
8. Zauważone nieprawidłowości w jakości wykonywanej usługi winny być usunięte
niezwłocznie.

9. Podstawą do naliczenia należności za wykonany przedmiot umowy będzie zestawienie
wykonanych zadań ( odśnieżanie, uszarstnianie) potwierdzony każdorazowo przez osobę
nadzorującą lub dyspozytora AZ.
10. Wykonawca dostarczy do osoby nadzorującej umowę, zestawienie wykonanych zadań
pierwszego dnia roboczego po zakończonym okresie rozliczeniowym do 15 każdego
miesiąca i na koniec miesiąca.
11. Rozliczenie za wykonaną część przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie
faktur częściowych wystawionych dwa razy w miesiącu do 15 każdego miesiąca i na
koniec miesiąca (najpóźniej do trzeciego dnia po zakończonym okresie, w którym
Wykonawca wykonywał usługę).
.
12. Zapłata należności za wykonaną usługę nastąpi w terminie 21 dni od daty złożenia
faktury VAT
13. Wymagania stawiane Wykonawcy dla każdej z części zamówienia
- 4 pracowników
- pojazd dostawczy
- narzędzia ręczne (łopaty, skuwaczki, odgarniaczki)
14. Wykonawca na własny koszt ubezpieczy się z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w czasie
realizacji przedmiotu zamówienia, lub na skutek niewykonania lub nienależytego
wykonania przedmiotu zamówienia, w zakresie odpowiedzialności cywilnej, deliktowej
oraz kontraktowej, z sumą gwarancyjną 100. 000 PLN, na jedno i wszystkie zdarzenia.
a. W umowie ubezpieczenia maksymalna wysokość franszyz: integralnej oraz
redukcyjnej, nie może przekraczać 5. 000 PLN.
b. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia Umowy ubezpieczenia najpóźniej w
dniu podpisania umowy.
c. Wykonawca zobowiązuje się pokryć wszystkie zobowiązania na rzecz osób trzecich
w przypadku ich dochodzenia od Zamawiającego.
15. Szczegółowe warunki współpracy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz
wymagania w zakresie BHP, ppoż i ochrony środowiska zawarte są w załączniku nr 1
do umowy świadczenia usługi
16. Strony ustalają termin wykonania umowy na okres od dnia zawarcia umowy do 15
kwietnia 2014 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków przeznaczonych na
sfinansowanie zamówienia.
17. Ceny jednostkowe za usługi w sezonie 2013/2014 nie będą podlegały zmianie.

