
Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
DASZEK Sp. z o. o.

ul. 1 Maja 15, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
NIP 633-19-38-909                                                                           tel. 32 47 63 736

Jastrzębie-Zdrój  05 październik 2017 r.

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na całodobowe, zimowe utrzymanie terenów wskazanych
w wykazie, stanowiącym załącznik. Termin wykonywania czynności obejmuje miesiące listopad,
grudzień 2017 r. oraz styczeń, luty i marzec 2018 r.

Zakres czynności związanych z w/w zadaniem obejmuje: 

a)  ciągłe  utrzymanie  szorstkości  nawierzchni  chodników,  dojazdów  i  zajazdów  celem
wyeliminowania zagrożenia w ruchu kołowym i pieszym powierzonego terenu oraz odgarnianie
i usuwanie zasp śniegowych na pobocze,
b) odśnieżanie  powierzchni  chodników,  dojazdów  i  zajazdów  powierzonego  terenu  oraz
odgarnianie i usuwanie zasp śniegowych na pobocze
c) usuwanie śniegu i błota pośniegowego (w miarę potrzeb),

Przez utrzymanie szorstkości rozumie się posypywanie piaskiem lub żużlem o granulacji do 5 mm
na całej powierzchni powierzonego terenu.
Przez  odśnieżanie  rozumie  się  odgarnięcie  śniegu  zalegającego  na  chodnikach,  dojazdach  
i zjazdach.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy użyciu własnych środków
transportu, urządzeń i brygad roboczych.

Szczegółowe warunki przedstawiono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zapytania.

Ofertę pisemną należy  złożyć do dnia 17 października 2017 r. w sekretariacie JTBS „Daszek”
Sp.  z  o.  o.,  ul.  1  Maja  15,  44-335  Jastrzębie-Zdrój.  Możliwe  jest  również  dostarczenie  oferty
e-mailem: tbsdaszek@tbsdaszek.pl i przesłania oryginału pocztą. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32  47 63 736.



Obmiar powierzchni objętych utrzymaniem zimowym.

1. ul. Marusarzówny – mapka nr 1

20 m x 6,00m = 120 m2

12 m x 7,00 m = 84 m2

120 m x 6,00 m = 720 m2

75 m x 6,00 m = 450 m2

30 m x 6,00 m = 180 m2

                              
                              Razem     1554,00 m2

2.  ul. Truskawkowa – mapka nr 2

25 m x 6,00 m = 150 m2

11 m x 6,00 m = 66 m2

45 m x 6,00 m = 270 m2

15 m x 6,00 m = 90 m2

 
                                 Razem    576,00 m2

3. ul. Witczaka – mapka nr 3

45 m x 6,00 m = 270 m2

15 m x 6,00 m = 90 m2

15 m x 6,00 m = 90 m2

40 m x 5,00 m = 200 m2

                                  Razem     650 m2

4. ul. Turystyczna działka 107/53    -   1340 m2 - ul. Turystyczna – mapka nr 4
5. ul. Turystyczna działka 110/3    -   540 m2 - ul. Turystyczna – mapka nr 5

    Łączna powierzchnia: 4.660,00 m2



UMOWA - wzór

Zawarta w Jastrzębiu-Zdroju dnia ………...2017 roku pomiędzy:

Firmą ……………………………………………….

Reprezentowaną przez:
…………………………………………..

Zwana dalej Zleceniobiorcą, a:

Jastrzębskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego „DASZEK” Sp. z o. o.
z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. 1 Maja 15

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod nr 0000041091

Reprezentowanym w osobach:
- Ernest Famulski - Prezes Zarządu
- Dariusz Chmielewski – Członek Zarządu, zwani w treści umowy Zleceniodawcą.

§ 1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie
całodobowego  zimowego  utrzymania  terenów  wskazanych  przez  Zleceniodawcę
w stanowiącym integralną  część  niniejszej  umowy wykazie  budynków i  ulic  (załączniki
nr 1, 2, 3, 4, 5)

2. Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności:
a)  ciągłe  utrzymanie  szorstkości  nawierzchni  chodników,  dojazdów  i  zajazdów  celem
wyeliminowania zagrożenia w ruchu kołowym i pieszym powierzonego terenu oraz odgarnianie
i usuwanie zasp śniegowych na pobocze,
b)  odśnieżanie  powierzchni  chodników,  dojazdów  i  zajazdów  powierzonego  terenu  oraz
odgarnianie i usuwanie zasp śniegowych na pobocze,
c) usuwanie śniegu i błota pośniegowego (w miarę potrzeb).

Przez utrzymanie szorstkości rozumie się posypywanie piaskiem lub żużlem o granulacji do 5mm
na całej powierzchni powierzonego terenu.
Przez  odśnieżanie  rozumie  się  odgarnięcie  śniegu  zalegającego  na  chodnikach,  dojazdach
i zajazdach.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas określony od  01 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r.

§ 3

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy użyciu własnych środków
transportu, urządzeń i brygad roboczych.

§ 4

Nadzór ze strony Zleceniodawcy pełnić będzie Jan Błatoń tel. 609439346.



§ 5

1. Przyjęto 2 stopnie zagrożenia zimowego (ZZ)
a) 0 stopień zagrożenia zimowego – bez opadów śniegu, śniegu, przygruntowe przymrozki
b) 1 stopień zagrożenia zimowego – opady śniegu, śniegu z deszczem, marznąca mżawka

i mgła,
c) 2 stopień zagrożenia zimowego – ciągłe i intensywne opady śniegu wraz z gołoledzią,
d) 3 stopień zagrożenia zimowego – nagłe i intensywne opady śniegu wraz z gołoledzią.

2. Stopień  ZZ  ogłasza  Miejski  Ośrodek  Dyżurny  Urzędu  Miejskiego  (MOD),  z  którym
Zleceniobiorca pozostaje w ciągłym kontakcie.

3. Stopień ZZ ustala się zgodnie ze zmieniającymi się warunkami pogodowymi na 12 godzin.
Zleceniobiorca  zobowiązany  jest  przystąpić  do  utrzymania  zimowego  natychmiast,
z własnej inicjatywy i bez poleceń Zleceniodawcy.

4. Zmiana stopnia lub jego ogłoszenie następuje z 1-godzinnym wyprzedzeniem.
5. W przypadku ogłoszenia 0 lub 1 ZZ, Zleceniobiorca jest zobowiązany do usunięcia skutków

zaistniałych warunków pogodowych w ciągu 4 godzin od chwili wprowadzenia stopnia ZZ,
jak również do bieżącego utrzymania osiągniętego w tym zakresie rezultatu, zgodnie z § 1
ust. 2.

6. Osobą  odpowiedzialna  za  kontakty  z  MOD  oraz  osobami  trzecimi  jest
……………………… zamieszkały w ………………, ul…………… tel. ……………...

§ 6

1. Zleceniodawca wypłaci wynagrodzenie na rzecz Zleceniobiorcy:
a) ……. zł/100m2 w przypadku 0 stopnia ZZ plus ….% podatek VAT
b) ……. zł/100m2 w przypadku 1 stopnia ZZ plus ….% podatek VAT
c) ……. zł/100m2 w przypadku 1 stopnia ZZ plus ….% podatek VAT
d) ……. zł/100m2 w przypadku 1 stopnia ZZ plus ….% podatek VAT

2. Zleceniobiorca przedstawiając faktury, zobowiązany jest załączyć wykaz dokumentujący 
istnienie odpowiednich stopni ZZ.

3. Wynagrodzenie przysługujące Zleceniobiorcy będzie regulowane przelewem z rachunku 
Zleceniodawcy na rachunek Zleceniobiorcy.

4. Za dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

§ 7

1. Zleceniodawca oświadcza, ze jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymania
faktury VAT.

2. Zleceniobiorca  oświadcza,  ze  jest  płatnikiem  podatku  VAT  i  jest  uprawniony  do
wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

§ 8

Zleceniobiorca zobowiązuje się do naprawy lub wyrównania szkód wyrządzonych w związku lub
przy okazji niniejszej umowy.

§ 9

W przypadku niewłaściwego wykonywania prac określonych w § 1 umowy Zleceniodawca może
rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.



§ 10

W kwestiach  spornych wynikających z  niniejszej  umowy rozstrzygać  będzie Sąd właściwy dla
siedziby Zleceniodawcy.

§ 11

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zachowania formy
pisemnej.

§ 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.

Zleceniodawca                                                                                Zleceniobiorca


