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     - p r o j e k t - 
 
                              U M O W A    N R  .......................... 
 
 
 
     W dniu ............................2012 roku w Krapkowicach pomiędzy : 
 

1. Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza – Andrzeja Kasiurę, z      

siedzibą w  Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, NIP: 199-001-2987 

    zwaną dalej „Zamawiającym”, a  

 
 

2. ........................................................................................................................ 

z siedzibą w  

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

 

§ 1 

Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Wykonawca zobowiązuje się  do  
wykonania usług polegających na „Utrzymaniu czystości na terenie miasta 
Krapkowice-mechaniczne zamiatanie ulic, oczyszczanie chodników i placów, 
opróŜnianie koszy ulicznych w okresie 2012 do 30 czerwca 2013r.” – zadanie nr 1/ 
zadanie nr 2 
 
W ramach zadania Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług, w zakres 

których wchodzi : 

 

Zadanie nr 1: 
1.  Mechaniczne zamiatanie ulic z częstotliwością 1 raz w tygodniu – wykaz ulic i   
      ich powierzchnie określa załącznik nr 1 do umowy. 
      Ogólna powierzchnia dróg do jednorazowego oczyszczania – 107 299 m2  
 
2.  Oczyszczanie 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 umowy. 

         Ogólna powierzchnia chodników do jednorazowego oczyszczania - 11 720 m2  
    Ogólna powierzchnia chodników do oczyszczania 2 x w tygodniu – 510 m2  

 
3. OpróŜnianie 188 sztuk koszy ulicznych z częstotliwością 2 x w tygodniu,  
      wg. załącznika nr 3  do umowy. 

Wywóz 3 sztuk kontenerów MBG 1100 l.z częstotliwością 2 x w tygodniu. 
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Kontenery te ustawione są na Targowisku przy ul. Drzymały w Krapkowicach, 
 

 

       Zadanie nr 2: 

1. OpróŜnianie 70 sztuk koszy ulicznych z częstotliwością 2 x w tygodniu- wg. 

załącznika nr 4 do umowy. 

2. Oczyszczanie chodników i placów w rejonie rynku w Krapkowicach z 

częstotliwością 1 i 2 razy w tygodniu oraz 2 razy w miesiącu: 

 Wykaz  do oczyszczania 1i 2 razy w tygodniu oraz ich powierzchnie  

 określa załącznik nr 5 do umowy. 

 Ogólna powierzchnia chodników do jednorazowego oczyszczania - 12 005 m2  

 Ogólna powierzchnia chodników do oczyszczania 2 x w tygodniu–5904 m2  

          Ogólna powierzchnia chodników do oczyszczania 2 x w miesiącu–1000 m2 

 

§ 2 

 

1. Zamawiający zastrzega, iŜ podana w § 1 częstotliwość wykonywania 

poszczególnych usług moŜe ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) i będzie 

wykonywana przez Wykonawcę w oparciu o rzeczywiste potrzeby 

Zamawiającego.   

  2. Podstawą rozliczenia wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy w wyniku realizacji  

przedmiotu umowy będą ceny zawarte w Formularzach cenowych stanowiących 

załączniki :  nr 2-3 do umowy – dla zadania nr 1 i nr 4-5 – dla zadania nr 2.   

  3. Zamawiający zastrzega, iŜ jego zobowiązania finansowe dotyczące realizacji 

umowy nie mogą przekraczać środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 

budŜecie Zamawiającego, na dany rok.  

 

§ 3 

 

1. Faktury za wykonane prace będą realizowane 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, a w przypadku wywozu kontenerów z Targowiska przy ul. 
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Drzymały w Krapkowicach, po potwierdzeniu wykonania usługi przez 

uprawnionego pracownika TBS „ZGM” ul. Rybacka 9; 47-300 Krapkowice, na 

karcie wywozu.     

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 od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 

2013 roku.  

§ 5 

 

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

wykonaniu  niniejszej umowy . 

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

     wyznaczają następujące osoby : 

 

   Zamawiający :   

1. Krzysztof Krajewski – Naczelnik Wydziału GKI, tel. 77/ 44 66 861  

2. Dariusz Rusin – inspektor ds. komunalnych, tel. 77/ 44 66 896  

                               

     Wykonawca : ............................................................... tel.  .............................. 
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§ 6 

 

1. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek 

niewykonania lub nienaleŜytego wykonania usług będących przedmiotem 

umowy pełne skutki ponosić będzie Wykonawca łącznie z skutkami 

finansowymi. 

2. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy będzie posiadał aktualną, 

opłaconą polisę ubezpieczeniową OC z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną na 

kaŜde zdarzenie, w wysokości nie niŜszej niŜ 50 000 zł.     

 

§ 7 

 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 

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

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% ceny umownej danej części 

zadania. 

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

wysokości 0,2 % ceny umownej danej części zadania za kaŜdy dzień zwłoki, 

licząc od dnia następnego po zgłoszeniu 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 10% ceny umownej dla danej części zadania, z wyjątkiem wystąpienia 

sytuacji przedstawionej w art  145 ustawy - Prawo zamówień publicznych i § 9 

ust.2 umowy.  

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 zapłaci Wykonawcy część 

wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom.  
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§ 8 

 

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

podwykonawców,* za działania których będzie ponosił odpowiedzialność.  

Wykonawca będzie równieŜ odpowiedzialny za realizację umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym przepisami branŜowymi oraz będzie wykonywał 

przedmiot umowy zatrudniając osoby z wymaganymi uprawnieniami. 

 

§ 9 

Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany istotnych postanowień umowy w zakresie: 

1. zmiany częstotliwości zamiatania ulic, chodników, opróŜniania koszy ulicznych 

i kontenerów - wg. rzeczywistych potrzeb Zamawiającego; 

2. zmiany ustawowej stawki podatku VAT, który będzie naliczany w aktualnie 

obowiązującej wysokości, od wartości netto wyliczonej z ceny brutto podanej 

w Formularzach cenowych, stanowiących załączniki do umowy; 

3. zmiany przepisów prawnych dot. sposobu realizacji umowy- wówczas 

Zamawiający moŜe rozwiązać umowę bez własnej winy, bez naliczania kary 

umownej za odstąpienie od umowy.   

 

§ 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 4 jednobrzmiących egzemplarzach - jednym dla Wykonawcy 

i 3 dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                  WYKONAWCA : 

 

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


