-PROJEKTUMOWA NR W/.…../2018

na wykonanie prac w zakresie likwidacji dzikich wysypisk na terenie miasta i gminy
Słubice.

zawarta dnia ………… 2018 r. pomiędzy Gminą Słubice NIP: 5980005172
reprezentowaną przez Tomasza Ciszewicza - Burmistrza Słubic
przy kontrasygnacie Rafała Dydaka - Skarbnika Gminy zwanym w treści umowy
Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………dalej zwanym
Wykonawcą, zawarto umowę treści następującej:
§1
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na
likwidacji dzikich wysypisk na terenie miasta i gminy Słubice.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- zebranie, wywóz i utylizacja dzikich wysypisk zgłaszanych przez
mieszkańców miasta i gminy oraz Straż Miejską, usytuowanych na terenie
miasta i gminy Słubice.
§2
Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych narzędzi.
§3
1. Termin realizacji od dnia od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2018 r.
2. Usunięcie w terminie ……. co najmniej 1 tony odpadów.
§4
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy tj. usług określonych w § 1
zostało wyliczone przy uwzględnieniu szacowanych ilości śmieci w całym okresie tj.
od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. w ilości ok. 130 t w okresie jej
obowiązywania i nie może przekroczyć kwoty ………….. zł (brutto)
(słownie: ……………….. złotych 00/100)
2. Strony zgodnie oświadczają, iż świadome są tego, że rzeczywiste ilości śmieci
zebranych, wywiezionych i zutylizowanych na podstawie niniejszej umowy mogą się
różnić od szacunkowej ilości śmieci, o których mowa w ust. 1.
W związku z powyższym Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie wyliczonej jako suma iloczynów ilości faktycznie zebranych

i zutylizowanych śmieci w trakcie realizacji umowy odpowiadającym im cenom
jednostkowym określonym umową i ofertą Wykonawcy:
a) Zebranie, wywóz i utylizacja 1,0 t odpadów stałych ……… zł.(brutto)
słownie: ……………………………………………………………. złotych 00/100
3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w terminie 14 dni, po odbiorze
przedmiotu zamówienia potwierdzonych protokołem odbioru i po otrzymaniu przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy
Nr ………………………………………………………………………………
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zadania w każdym
czasie jej trwania.
5. Z przeprowadzonej kontroli pracownik Zamawiającego sporządzi notatkę
służbową, która zawierać będzie wyszczególnienia stwierdzonych
nieprawidłowości oraz terminy na ich usunięcie. Kopia tej notatki zostanie
przekazana Wykonawcy.
6. Za nienależyte wykonanie zamówienia należy rozumieć wszelkie odstępstwa
od wymogów określonych w opisie w zakresie rzeczowym opisanym dla
przedmiotu zamówienia i standardach, potwierdzone w notatce służbowej
sporządzonej przez pracownika Zamawiającego.
7. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie
umowy będą kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i
wysokościach:
- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
Zamawiający naliczy karę w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto.
- Wykonawca może dochodzić kary umownej (5% wynagrodzenia netto w
przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego).
8. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek w przypadku
zwłoki w zapłacie faktury.
9. Powyższe potrącenia nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach
ogólnych wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody
spowodowane przez Wykonawcę.
10.Strony mogą żądać odszkodowanie przenoszącego wysokość kar, o których
mowa w ust. 7,na zasadach ogólnych.
§5
Zamawiający wyznacza osobę Antoniego Chomika do bezpośrednich kontaktów
w sprawie koordynacji szczegółowego zakresu prac określonego w niniejszej
umowie.
§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§7
1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę z 2 tygodniowym
wypowiedzeniem. Powinno to nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
i powinno zawierać uzasadnienie.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mieć będą
przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§8
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy a drugi egzemplarz dla Zamawiającego.
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