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     - p r o j e k t - 
 

                              U M O W A    N R  .......................... 
 
 
 
   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: 199-00-12-987, przy kontrasygnacie Skarbnika – Ryszarda Patej,  zwaną 

dalej „Zamawiającym”, 

 a  

 
 

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

         zwanym dalej „Wykonawcą” . 

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu  nieograniczonym, o wartości poniżej  200 000 euro dla usług,  
przeprowadzonym  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych -  tekst jednolity (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, ze zm.) 
zwanej dalej „ustawą Pzp” została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 

Wykonawca zobowiązuje się  do  wykonania usług polegających na „Utrzymaniu 
czystości na terenie miasta Krapkowice-mechaniczne zamiatanie ulic i chodników, 
ręczne zamiatanie chodników i placów, opróżnianie koszy ulicznych w okresie od 
dnia zawarcia umowy  do 31 grudnia  2014r.” – zadanie nr 1/ zadanie nr 2 wraz  
z zagospodarowaniem odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią określoną  
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz.U. z 2013r., poz. 21 ). 

 

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 – 94 899 m2  
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2.  Zamiatanie chodników  ręczne lub przy użyciu zamiatarek  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 - 19 260 m2  

    Ogólna powierzchnia chodników do oczyszczania 2 x w tygodniu – 510 m2  

 

3. Opróżnianie 187 sztuk koszy ulicznych i 1 kontenera MBG 1100l. 
zlokalizowanego w części niezadaszonej targowiska przy ul. Drzymały  
w Krapkowicach z częstotliwością 2 x w tygodniu,   wg. załącznika nr 3 do 
umowy. 

 

 

       Zadanie nr 2: 

1. Opróżnianie 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 2 i 4 razy w tygodniu oraz 2 razy w miesiącu wg załącznika  

nr 5 do umowy. 

 Ogólna powierzchnia chodników do  oczyszczania 2x w tygodniu - 12 005 m2  

 Ogólna powierzchnia chodników do oczyszczania 4 x w tygodniu–5904 m2  

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

 

 

§ 2 

    Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu kwartalnych 

informacji o ilości zebranych odpadów komunalnych i sposobie ich 

zagospodarowania.                                                                                                  

Informację należy dostarczać osobie wskazanej w § 6 umowy do końca miesiąca 

następującego po upływie danego kwartału. 

§ 3 

 

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

poszczególnych usług może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) i będzie 
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wykonywana przez Wykonawcę w oparciu o rzeczywiste potrzeby 

Zamawiającego.   

  2. Podstawą rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wyniku realizacji  

przedmiotu umowy będą ceny zawarte w Formularzach cenowych stanowiących 

załączniki :  nr 1-4 do umowy – dla zadania nr 1 i nr 5-6 – dla zadania nr 2.   

  3. Zamawiający zastrzega, iż jego zobowiązania finansowe dotyczące realizacji 

umowy nie mogą przekraczać środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 

budżecie Zamawiającego, na dany rok.  

 

§ 4 

 

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.  

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

raz w miesiącu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

3 . Do każdej faktury zostanie doliczony podatek VAT w ustawowej wysokości. 
 

 

                          

§ 5 

  

  Przedmiot umowy będzie realizowany od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 

2014 roku.  

§ 6 

 

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

wykonaniu  niniejszej umowy . 

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

     wyznaczają następujące osoby : 

 



Nr sprawy: PiRG.271.1.08.2013   Utrzymanie czystości na terenie miasta Krapkowice    
                                                                                       
                                                                                                załącznik nr 11 do SIWZ 
 

   Zamawiający :   

1. Krzysztof Krajewski –  tel. 77/ 44 66 861 , e-mail; k.krajewski@krapkowice.pl 

2. Dariusz Rusin          –  tel. 77/ 44 66 896 , e-mail; d.rusin@krapkowice.pl 

                               

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

 

 

§ 7 

 

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

niewykonania lub nienależytego 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 

każde zdarzenie, w wysokości nie niższej niż 50 000 zł.     

 

§ 8 

 

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 nienależytym wykonaniem usług w 

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

licząc od dnia następnego po zgłoszeniu Wykonawcy nienależytego 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 ust 1  ustawy Pzp .  
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3 . Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych . 

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

Wykonawca w sposób powtarzający się będzie wykonywał zamówienie 

nienależycie. W tym przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy część 

wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom.  

5. Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy Pzp, jeżeli    

    wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące,  że wykonanie umowy nie leży     

    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia   

    umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w tym przypadku w terminie 30 dni  

    od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  W tym przypadku  

    Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej  

    części umowy 

6. Odstąpienie umowy wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej pod  

    rygorem nieważności. 

 

 

§ 9 

 

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

podwykonawców,* za działania których będzie ponosił odpowiedzialność.  

Wykonawca będzie również odpowiedzialny za realizację umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, w tym przepisami branżowymi oraz będzie wykonywał 

przedmiot umowy zatrudniając osoby z wymaganymi uprawnieniami. 

 

§ 10 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy : 
     -  w zakresie zmiany ustawowej stawki podatku VAT, który będzie naliczany  
          w  aktualnie obowiązującej wysokości, 
    -    w przypadku zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację niniejszej   
         umowy. 
 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane 
    wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 
    nieważności . 
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§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp  nie stanowią inaczej.   

 

 

 

§ 12 

 

 Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach - jednym dla Wykonawcy 

i 3 dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                  WYKONAWCA : 

 

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

 

 

Załączniki : 
 
Załącznik nr 1 – Wykaz ulic do zamiatania. 
Załącznik nr 2 – Wykaz chodników do oczyszczania. 
Załącznik nr 3 – Wykaz koszy do opróżniania – 187 szt. i kontenerów – 3 szt. 
Załącznik nr 4 – Wykaz koszy do opróżniania - 70 szt. 
Załącznik nr 5 – Wykaz chodników i placów do oczyszczania w rejonie rynku. 

 

     

 


