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     - p r o j e k t - 
 

                              U M O W A    N R  .......................... 
 
 
 
     W dniu ..........................2010 roku w Krapkowicach pomiędzy : 
 
    1. Gminą Krapkowice , reprezentowaną przez Burmistrza Krapkowic – mgr. Piotra 

Sollocha, zwaną dalej „Zamawiającym, a …………………………………….. 
     reprezentowanym przez : 
 
    2. ........................................................................................................................ 

      zwanym dalej „Wykonawcą” , została zawarta umowa następującej treści : 

 

§ 1  

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca przyjmuje do  

wykonania usługi polegające na „Utrzymaniu czystości na terenie miasta 

Krapkowice”. W ramach zadania Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania usług polegających na : 

 

a) mechanicznym zamiatanie ulic z częstotliwością 1 raz w tygodniu – 

wykaz ulic i  ich powierzchnie określa załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy;    

b) mechanicznym oczyszczaniu  chodników z częstotliwością 1 i 2 razy w   

tygodniu.  Wykaz chodników do oczyszczania 1i 2 razy w tygodniu oraz 

ich powierzchnie określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 

           c) opróŜnianie 188 sztuk koszy ulicznych z częstotliwością 2 x w tygodniu. 

Wykaz usytuowania koszy ulicznych stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszej umowy; 

d) wywóz 2 sztuk kontenerów MBG 1100 l.z częstotliwością 2 x w 

miesiącu. 

            Kontenery te są ustawione na parkingu samochodowym przy drodze    

krajowej nr 45 przy ul. Czecha. 

 

  

§ 2 
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1. Podstawą do rozliczenia  wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy w wyniku 

realizacji  przedmiotu umowy będą ceny podane w tabeli elementów stanowiącej 

załącznik nr 4 do umowy.  

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy obliczane będzie miesięcznie, jako iloczyn 

ceny jednostkowej podanej w tabeli elementów  i ilości  wykonanych jednostek . 

3 . Wynagrodzenie umowne będzie niezmienne w okresie realizacji umowy.  

 

§ 3 

 

1. Faktura za wykonaną pracę będzie realizowana po uprzednim sprawdzeniu i 

akceptacji przez Zamawiającego jakości (bezusterkowej ) wykonanych usług oraz 

zgodności jej wykonania z umową , obowiązującymi przepisami i po protokolarnym 

przejęciu prac przez Zamawiającego, w terminie do 30 dni po dostarczeniu 

kompletu dokumentów .  

2 . Fakturowanie i realizacja zapłaty za wykonane usługi odbywać się będzie jeden 

raz w miesiącu. 

3 . Wykonawca oświadcza , Ŝe jest / nie jest płatnikiem VAT i posiada numer 

identyfikacyjny  NIP ...................................... oraz otwarty rachunek bankowy w 

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

     Nr ...................................................................... ,  którym będzie się posługiwał w 

rozliczeniach tej umowy . 

4. Wykonawca będzie wystawiał faktury na Zamawiającego wg. poniŜszych danych: 

Gmina Krapkowice 

Ul. 3 Maja 17 

47-303 Krapkowice 

NIP: 199-00-12-987 

                          

§ 4  

   Przedmiot umowy będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2011 roku.  

§ 5 

 

1 . Strony zobowiązane są , kaŜda w swoim zakresie , do współdziałania przy  

wykonaniu  niniejszej umowy . 



Nr sprawy: BPiZ-341/01/10         Utrzymanie czystości na terenie miasta Krapkowice       załącznik nr 10 do SIWZ 

 

2 . Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony  

     wyznaczają następujące osoby : 

 

     Zamawiający :  Dariusz Rusin – inspektor ds. komunalnych, tel. 077/ 44 66 896  

 

     Wykonawca : ............................................................... tel.  ........................... 

 

§ 6 

 

W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek niewykonania lub 

nienaleŜytego wykonania usług  będących przedmiotem umowy skutki ponosić 

będzie Wykonawca łącznie z skutkami finansowymi. 

§ 7 

 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 

    a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi  

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20 % wartości wykonanych usług ( 

wg. faktury) w miesiącu poprzedzającym odstąpienie od umowy. 

    b)  za zwłokę w usunięciu wad związanych z nienaleŜytym wykonaniem usług w 

wysokości 0,2 % wartości tych usług, za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

zgłoszenia Wykonawcy nienaleŜytego wykonanie usług. 

2 . Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez  

     Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w 

wysokości 20 % wartości wykonanych usług (wg. faktury) w miesiącu 

poprzedzającym odstąpienie od umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji 

przedstawionej w art  145 ustawy - Prawo zamówień publicznych.. 

3 . Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

Kodeksu Cywilnego, jeŜeli szkoda przewyŜszy wysokość kar umownych . 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy  

Wykonawca w sposób powtarzający się będzie wykonywał zamówienie 

nienaleŜycie. W tym przypadku Zamawiający  uiści część wynagrodzenia 

odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom.   

§ 8 
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Wykonawca wykona zamówienie przy uŜyciu  własnych sił i środków /  przy pomocy 

podwykonawców,* za działania których odpowiedzialność ponosić będzie 

Wykonawca. Wykonawca będzie równieŜ odpowiedzialny za ewentualny brak 

uprawnień do prowadzenia działalności przez zatrudnionych podwykonawców. 

 

§ 9 

 

Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w 

zakresie zmiany częstotliwości zamiatania ulic, chodników, opróŜniania koszy 

ulicznych i kontenerów oraz zmiany zakresu rzeczowego, określonego w § 1 umowy, 

spowodowanej ewentualnym zmniejszeniem środków finansowych w budŜecie 

Zamawiającego, przeznaczonych na cel związany z realizacja umowy w danym roku 

budŜetowym.   

 

§ 10 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego, jeŜeli przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych nie 

stanowią inaczej.   

§ 11 

 

 Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla kaŜdej 

strony umowy . 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                  WYKONAWCA : 

 

 

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

 

* - do umowy zostanie wprowadzony odpowiedni zapis, zgodnie z oświadczeniem 

Wykonawcy w Formularzu Ofertowym, złoŜonym z ofertą  


