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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 
1. Wykonawca będzie świadczył usługi polegające na mechanicznym odpłużaniu i / lub 

uszorstnianiu ulic (tzw. efektywny czas pracy) na terenie miasta Torunia, zgodnie  

z dyspozycjami Zamawiającego, sprzętem Wykonawcy, w sytuacji wystąpienia potrzeb 

przeciwdziałania skutkom zimy. 

2. Szacowana wielkość przedmiotu zamówienia dla części 4 - 5  obejmuje: 

-   320 godzin czasu pracy efektywnej 

- 20 godzin czasu pracy nieefektywnej (oczekiwanie na dyspozycję w siedzibie 

Zamawiającego); 

-  80  godzin dojazdu do miejsca pracy z siedziby Zamawiającego; 

3. Zakres dla każdej części od 4 do 5 wynosi po 160 godzin efektywnego, 10 godzin 

nieefektywnego czasu pracy oraz 40 godzin dojazdu do miejsca świadczenia usługi dla każdej 

z części mechanicznego odpłużania i / lub uszorstniania oraz odpłużania i uszorstniania 

łącznie ulic i placów na terenie miasta Torunia lub w miejscach wyznaczonych przez 

Zamawiającego.   

4. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą  

w sprawach związanych z realizacją umowy jest Kierownik Wydziału Oczyszczania                   

Andrzej Komuda tel. 601 649 338 lub Dyspozytor „Akcji Zimowej” zwany dalej Dyspozytorem 

„AZ”. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w systemie pracy całodobowej  

w niedziele i święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy  na wezwanie w przypadku 

zimowych warunków pogodowych.  

6. Zamawiający wzywając Wykonawcę zapewni świadczenie usługi minimum na 4 godz. 

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego  

i rozpocząć świadczenie przedmiotu umowy w czasie 2 godzin od telefonicznego zgłoszenia 

Dyspozytora „AZ” o konieczności podjęcia działań. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania przynajmniej jednym ciągnikiem rolniczym 

opisanym poniżej w punkcie 9 do wykonania jednej części zamówienia. 

9. Wymagania sprzętowe dla części 4-5: 

- ciągnik rolniczy wyposażony w pług odśnieżny stalowy z lemieszem gumowym  

o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m oraz zaczepianą rozsypywarkę (rozsiewacz do nawozów) 

o ładowności nie mniejszej niż 2 000 kg, światło ostrzegawcze koloru pomarańczowego. 

11. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy zgodnie z zalecaną przez 

Zamawiającego technologią (odpłużanie, uszorstnianie lub odpłużanie z uszorstnianiem 

wykonywane jednocześnie).  

Odpłużanie - odgarnięcie zalegającego śniegu lub błota pośniegowego do krawężnika jezdni,  

Uszorstnianie - posypanie środkiem uszorstniającym powierzchni zgodnie z zaleceniami 

Dyspozytora AZ.  

12. Odbiór wykonanych prac odbywał się będzie na bieżąco. 



13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w terenie. 

14. Podstawą do naliczenia należności za wykonany przedmiot umowy będzie protokół odbioru 

prac, sporządzony na podstawie dziennych raportów pracy sprzętu. 

15. Rozliczenie za wykonaną część przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie faktury 

częściowej złożonej wraz z zestawieniami wykonanych prac składanymi 2 razy w miesiącu 

(od 1. do 15. i od 16. do końca miesiąca), oraz protokołem odbioru prac za dany okres 

rozliczeniowy. Fakturę należy dostarczyć do Zamawiającego nie później niż 5 dni roboczych 

od zakończenia okresu rozliczeniowego, w którym wykonywano usługi. 

16. Koszt zaopatrzenia sprzętu w paliwo i części zamienne obciąża Wykonawcę. 

17. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest wskazać osobę 

kontaktową z imienia i nazwiska, nr tel. kontaktowego oraz adres e-mail. 

18. Operator ciągnika w trakcie wykonywania prac na rzecz Zamawiającego zobowiązany jest do 

posiadania telefonu komórkowego. 

19. 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 zł (sto tysięcy złotych), na jedno i wszystkie zdarzenia. 

20. Zakres odpowiedzialności w umowie ubezpieczenia OC musi zostać rozszerzony klauzulą 

dodatkową o szkody powstałe w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, 

naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez 

ubezpieczonego. W szczególności ochroną powinny być objęte szkody wyrządzone 

w drogach i ulicach wraz z infrastrukturą drogową.  

21. W umowie ubezpieczenia maksymalna wysokość franszyz: integralnej oraz redukcyjnej, nie 

może przekraczać 500 zł (pięćset złotych)  

22. Strony ustalają termin wykonania umowy na okres od dnia jej zawarcia do 15 kwietnia 2021 r. 

 


