UMOWA NR ….
zawarta dnia … pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl,
795-231-95-92, reprezentowaną przez :
.., zwaną dalej „Zamawiającym”
a
…., zwanym dalej „Wykonawcą”

Rynek 1 , 37-700 Przemyśl, NIP

§1
PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych
i przykanalików łącznie z odbiorem i unieszkodliwianiem powstałych odpadów (średnia
długość przykanalika 3,5 mb) w ilości 3000 kpl oraz czyszczenie studni wpadowych
i kontrolnych, umiejscowionych w rowach otwartych – 31 kpl na terenie miasta
Przemyśla. Szczegółową lokalizację wskaże inspektor nadzoru.
Zakres usług obejmuje:
- zajęcie stanowiska roboczego przez samochód,
- wyjęcie kraty wpustu ściekowego,
- czyszczenie osadnika i przykanalika
- odsączenie osadów z wody ściekowej,
- wstawienie kraty wpustu ściekowego,
- odwiezienie osadów na zwałkę
Wykonawca jako wytwórca odpadów powstałych w wyniku świadczenia w/w
usług zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących
przepisów w zakresie ochrony środowiska (wykonawca ponosi wszystkie koszty
z tym związane).
§2
TERMIN REALIZACJI
1. Planowane rozpoczęcie usług – czerwiec 2020 r.
2. Usługi należy rozpocząć w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia od
zamawiającego o możliwości ich rozpoczęcia.
3. Termin wykonania usług – …. od dnia rozpoczęcia usług.
§3
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest
wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
2. Wysokość wynagrodzenia za realizacje całości przedmiotu umowy zgodnie z ofertą
Wykonawcy ustala się na kwotę netto – … zł (słownie: …) podatek VAT … % – … zł
(słownie: …) brutto - … zł (słownie: …)
3. Wynagrodzenie obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy, w tym
również wszelkie koszty związane z utylizacją powstałych w wyniku wykonywania
usług odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§4
ROZLICZENIE ROBÓT
1. Wynagrodzenie za odebrany przedmiot umowy będzie uregulowane przelewem na
rachunek Wykonawcy związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
na podstawie faktury końcowej po jego wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego.
Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej
faktury do Zamawiającego.
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2. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych usług. Do
protokołu należy dołączyć dokumenty potwierdzające przekazanie do utylizacji
pozyskanych w trakcie świadczenia usług odpadów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
3. Dane do faktury są następujące: Nabywca: Gmina Miejska Przemyśl, Rynek 1, 37700 Przemyśl, NIP: 795-231-95-92, Odbiorca: Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu,
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl
§5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego
należy :
 protokolarne przekazanie Wykonawcy zakresu usług,
 dokonanie odbiorów,
 zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
§6
Do
1.
2.
3.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
Prowadzenie usług w taki sposób, aby nie powodować zagrożenia w ruchu drogowym,
Oznakowanie robót zgodnie z wymaganiami stosownych przepisów,
Opracowanie projektu organizacji ruchu (oznakowanie robót) na czas realizacji usług,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i przedłożenie Zamawiającemu
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu przed rozpoczęciem robót.
§7
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego : ….
2. Wykonawca ustanawia osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy:
………………………………………
§8
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za zwłokę w przystąpieniu do realizacji usług zgodnie § 2 ust. 2 w wysokości
300,00 zł, za każdy dzień zwłoki,
b. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 300,00 zł, za każdy
dzień zwłoki,
c. z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych
od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:
a. odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 %
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy, z wyjątkiem przypadku
opisanego w § 9 ust. a
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
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§9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a. Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy,
b. Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z
niniejszą umową lub obowiązującymi przepisami prawa.
§ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać
polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd właściwy
rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie
odpowiednie przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz.
otrzymuje Wykonawca, 2 egz. otrzymuje Zamawiający.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

