Wzór

Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271-186/11

UMOWA NR: …………………..
zawarta w dniu ............................ 2011 roku w Nowym Sączu pomiędzy:
Miastem Nowy Sącz – Urzędem Miasta Nowego Sącza, z siedzibą: 33-300 Nowy Sącz, ul.
Rynek 1,
Numer ewidencyjny NIP: 734-001-67-07, REGON: 491893167
reprezentowanym przez:
.................................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym”,
a …………………………………………………………………………………………………………..………,
Numer ewidencyjny NIP: …………..…………., REGON: ……………………….,
zwanym dalej „Wykonawcą”.
W wyniku przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst - Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.
759 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą, strony zawierają umowę o następującej
treści:

§1
Zamawiający powierza, a Wykonawca przejmuje do wykonania usługę pt. "Likwidacja
„dzikich” wysypisk odpadów wzdłuŜ brzegów rzeki Kamienicy, rzeki Dunajec i potoku
Łubinka oraz na terenach miejskich" zwaną dalej „usługą”.
Usługa obejmuje:
1) sprzątanie brzegów rzeki Kamienica, rzeki Dunajec i potoku Łubinka w granicach miasta
Nowego Sącza, a w szczególności usunięcie „dzikich” wysypisk odpadów, gruzowisk i
pojedynczych odpadów z częstotliwością raz na miesiąc w okresie od 1.04.2011r. do
31.12.2011r. Obszar przeznaczony do sprzątania obejmuje teren od linii brzegowej rzek
do wałów przeciwpowodziowych (włącznie),
2) ustawienie pojemników na odpady (o pojemności ok. 7-12 m3) na terenie miasta z
przeznaczeniem na zbiórkę odpadów pochodzących z akcji sprzątania m.in. „Sprzątanie
osiedli”, „Sprzątanie Świata” itp. od dnia 1.04.2011r. do dnia 31.12.2011r. w miejscach
wskazanych przez Zamawiającego, a po zapełnieniu wywóz ich zawartości do miejsca
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Po zebraniu 150 ton odpadów w pojemnikach
naleŜy zaprzestać wystawiania pojemników i uprzątnąć teren w miejscu ich ustawienia;
pojemniki do zbiórki odpadów zapewnia Wykonawca. Czynności te nazwane są dalej
„zbiórką odpadów”,
3) wywóz zebranych odpadów komunalnych określonych w pkt. 1, 2 i 4 oraz zapłata za
odzysk lub unieszkodliwianie odpadów. Miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów
zostały określone w „Uchwale Nr LXVII/683/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22
czerwca 2010 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od
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właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróŜnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Nowego Sącza”,
4) systematyczne sprzątanie terenów miejskich (działki miejskie niezabudowane) a w
szczególności usunięcie "dzikich" wysypisk odpadów, gruzowisk i pojedynczych
odpadów. Miejsca do sprzątania Zamawiający zgłasza Wykonawcy "na bieŜąco" w ciągu
okresu trwania umowy. Suma powierzchni sprzątanych działek nie przekroczy 2000 ar, a
ilość czynności sprzątania uzaleŜniona jest od rzeczywistych potrzeb.
§2
Umowa jest zawarta na czas określony od dnia 1 kwietnia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

1.

2.

§3
Strony ustalają Ŝe łączne wynagrodzenie za wykonanie usługi nie moŜe przekroczyć
kwoty ………. zł netto plus podatek VAT …. % - …………. zł co daje kwotę ………
zł brutto (słownie złotych: …………………………………………………..).
Na łączne wynagrodzenie składają się:
1) miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za sprzątanie brzegów rzek w kwocie
……………. zł netto plus podatek VAT …. % - ………. zł czyli ………… zł
brutto za 1 miesiąc, co daje kwotę ……….. zł brutto za okres 9-ciu miesięcy,
2) wynagrodzenie za zbiórkę odpadów wyliczone jest na podstawie stawki
jednostkowej ………. zł netto plus podatek VAT … % - ………. zł czyli ……….
zł brutto za 1 tonę odpadów i ilości ton odpadów, co daje kwotę ………. zł brutto
przy zakładanej maksymalnej ilości 150 ton odpadów
3) wynagrodzenie za sprzątanie terenów miejskich wyliczone jest na podstawie stawki
jednostkowej ………. zł netto plus podatek VAT ….. % - ………. zł czyli ……….
zł brutto za 1 ar powierzchni i ilości arów powierzchni, co daje kwotę ………. zł
brutto przy zakładanej maksymalnej ilości 2000 arów.

§4
Zamawiający moŜe rozwiązać umowę bez terminu wypowiedzenia w wypadku gdy:
1. wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienaleŜycie,
2. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, Ŝe realizacja zamówienia nie leŜy w
interesie publicznym.

1.

2.
3.

4.

5.

§5
Wynagrodzenie jest płatne za faktycznie wykonaną usługę w terminie 30 dni od daty
przedłoŜenia faktur częściowych wystawionych za wykonanie poszczególnych części
usługi.
Wynagrodzenie za czynności określone w § 3, ust. 2. jest płatne za okresy miesięczne.
Podstawą ustalenia faktycznej ilości odpadów zebranych w pojemnikach-kontenerach i
przekazanych do odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z § 1, pkt. 2 i 3 będzie
pisemne potwierdzenie wydane przez właściciela lub zarządzającego miejscem odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów.
W razie stwierdzenia niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy, Zamawiający
obniŜa wynagrodzenie w zaleŜności od czasu trwania oraz od rozmiaru stwierdzonego
niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy.
W razie wykonania ilości prac mniejszej niŜ zakładano w § 3 wynagrodzenie naleŜy się
za faktyczną ilość wykonanych prac.

2

Wzór

§6
1. Odbiór robót - usługi dokonany jest przez upowaŜnionego przedstawiciela
Zamawiającego, którym jest Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta
Nowego Sącza.
2. W razie zmiany przedstawiciela Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie, bez
potrzeby zmiany umowy.
§7
W przypadku nieterminowego regulowania naleŜności naliczane będą ustawowe odsetki za
zwłokę.
§8
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za nienaleŜyte
wykonanie lub nie wykonanie czynności wymienionych w § 3 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 umowy, w
wysokości 10% wynagrodzenia brutto przyjętego dla tych czynności.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyŜszającego karę
umowną.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowa wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności
§ 10
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową stanowić będą przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy.
§ 11
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla kaŜdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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