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- P R O J E K T - 
                                                         UMOWA NR ........ 
 
 
Zawarta w dniu ……………………2013 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, 
    przy kontrasygnacie Skarbnika – Ryszarda Patej,  zwaną dalej „Zamawiającym”,  
 
 a: 
 
2.   …………………………………………………………………………………………. 
   reprezentowanym przez : …………………………………………………………..., 
   z siedzibą w ………………………………………………………………………………, 
   NIP: 
   zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 
 
Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
 w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 200 000 euro dla usług,  
przeprowadzonym  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.)zwanej dalej 
„ustawą Pzp” została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania n/w prace : 
 

1.1 Koszenie terenów zielonych wraz wywozem i utylizacją –   170 399 m2 . 

      1.2 Ścinanie  żywopłotów  z  wywozem i utylizacją – 17 360 m2 . 

       1.3 Pielenie rabat obsadzonych kwiatami i iglakami ozdobnymi wraz z wywozem 
    i utylizacją resztek roślinnych– 780 m2 . 

     1.4 Wygrabianie liści wraz z wywozem i utylizacją – 67 643 m2. 

     1.5 Sadzenie kwiatów wraz z nawożeniem – 4300 szt.  

     1.6 Podlewanie kwiatów i drzew ( nasadzeń powstałych w latach 2011-2014) . 

     1.7  Wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnacją zieleni nie ujętych    
   w pkt. 1.1-1.6 . na terenie miasta i gminy Krapkowice. 

 

2. Częstotliwość wykonywania usług będzie zależna od faktycznych potrzeb 
Zamawiającego i warunków pogodowych. 
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§ 2 
 

Wykonawca zobowiązuje się do transportu i zagospodarowania odpadów 
komunalnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach- 
tekst jednolity- Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 ze zmianami oraz przepisami 
wykonawczymi do ustawy.  

 
§ 3 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonych w § 1 usług ( pkt. 1.1-

1.6 –   w cenach podanych w formularzach cenowych, stanowiących 
załączniki nr 1-6 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonych w § 1 ,pkt. 1.7 usług 
przy zastosowaniu stawki brutto r-g z narzutami ……………. zł.       i stawki 
brutto m-g pracy środka transportu ………….zł rozliczanych wg. KNR lub 
 w przypadku braku KNR – innych katalogów branżowych. Ceny materiałów 
będą ustalane  z Zamawiającym, po rozeznaniu cen rynkowych.      

3. Koszty wynikające z wykonania obowiązków określonych w przepisach 
 o których mowa w  § 2 umowy będzie ponosił Wykonawca.  

4. Ceny ofertowe zawierają wszystkie koszty, bez których wykonanie 
zamówienia byłoby niemożliwe, tym koszty magazynowania odpadów 
pochodzenia roślinnego lub ich wywozu na składowisko, utylizacji,  a także 
podatek VAT i inne 

 
 

§ 4 
 
Termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 31.12.2014 rok. 

 
 

§ 5 
 
Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony 
wyznaczają następujące osoby : 
 
Zamawiający :  Piotr Górecki – tel. 77 44 66 830, e-mail; p.gorecki@krapkowice.pl 
 
Wykonawca :  ........................................................................................................ 
 

 
 
 
 

§ 6 
 
1. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może powierzyć do wykonania część     
     przedmiotu umowy podwykonawcy, za którego działanie lub zaniechanie ponosić  
     będzie odpowiedzialność, bez doliczania dodatku za koordynację  
     z zastrzeżeniem pkt 2. 
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2.  Jeśli Wykonawca składając ofertę wykazał spełnienie warunków o których mowa     
     w art. 22 ust 1ustawy, polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach  
     określonych w art. 26 ust b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji  
     zamówienia, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę podwykonawcy tylko  
     w przypadku, gdy podwykonawca wykaże, że spełnia warunki z art. 24 ust  1  
    ustawy i przedłoży w tym celu dokumenty żądane od podwykonawcy na etapie  
    oceny oferty. 
 

§ 7 
 
1. Należność płatna będzie przelewem, w terminie do 30-dni od daty otrzymania 

faktury, z konta Zamawiającego, na konto Wykonawcy podane na wystawionej 
przez niego  Fakturze. 

2. Faktury za wykonane roboty będą wystawione po uprzednim sprawdzeniu 
 i akceptacji przez Zamawiającego bezusterkowej jakości ich wykonania, 
zgodności ich wykonania z umową i po protokólarnym przyjęciu tych prac przez 
Zamawiającego. 

3. Zapłata wynagrodzenia będzie następować za każdy wykonany bez wad etap 
robót na zasadach określonych w ust. 1 i 2.   

4. Zobowiązanie Zamawiającego z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć 
kwoty zabezpieczonej w budżecie Zamawiającego na realizację przedmiotowego 
zadania na lata 2013-2014. 

§ 8 
 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną : 

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 000zł. ; 

- za zwłokę w wykonaniu poszczególnych robót w wysokości 1% wartości 
przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% 
wartości przedmiotu odbioru; 

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 
1% wartości przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad. 

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady i niedbałe    
     wykonanie usług pomniejszające ich wartość. 
3. W przypadku wadliwego lub niedbałego wykonania zamówienia przysługuje prawo 

żądania : 

 bezpłatnego usunięcia w wyznaczonym terminie wad, bez względu na 
wysokość związanych z tym kosztów, 

 obniżenia wynagrodzenia, 

 odstąpienia od umowy, jeżeli wady w wykonawstwie robót będą występować 
w kolejnych trzech etapach. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez  
    Wykonawcę, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający  
    w wysokości 10 000 zł. , chyba, że  zaistniały okoliczności o których mowa w    
    art.145,ust. 1 ustawy Pzp.  W tej sytuacji wykonawca może żądać wyłącznie  
    wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania  części umowy. 
5. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki    
    w ustawowej wysokości. 
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6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy  
w przypadku, gdy Wykonawca dopuści się wykonywania usług w sposób 
niezgodny z aktualnie obowiązującym prawem, a w szczególności, gdy nie będzie 
przestrzegał zasad określonych w decyzjach administracyjnych zezwalających na 
odbiór odpadów komunalnych i ich transport.   

 
§ 9 

 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy  
w zakresie: 
1. zmiany częstotliwości koszenia trawników, pielenia rabat i ścinania żywopłotów 

oraz natężenia podlewania nasadzeń – 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. 

 
§ 10 

 
Zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności . 

§ 11 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy  

Kodeksu cywilnego jeżeli  przepisy Prawa zamówień publicznych, nie stanowią   
inaczej.   

2. Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej     
    umowy będą rozstrzygane przez  Sąd właściwy według siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1egz. dla Wykonawcy, 
3 egz. dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................   ...................................................  
          / Zamawiający /        / Wykonawca / 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
 
1.  Formularz cenowy - Wykaz terenów zielonych do koszenia z wywozem i utylizacją. 
2.  Formularz cenowy - Wykaz żywopłotów do ścinania z wywozem i utylizacją. 

3.  Formularz cenowy - Wykaz rabat do pielenia obsadzonych kwiatami i iglakami ozdobnymi. 
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4.  Formularz cenowy - Wykaz terenów do wygrabienia wraz z wywozem i utylizacją. 

5.  Formularz cenowy – Wykaz kwiatów wraz z posadzeniem i nawożeniem, 

6.  Formularz cenowy – Podlewanie wodą (nasadzenia powstałe w latach 2011-2014). 

 

  


