UMOWA NR 2019.GKD.GK………

zawarta w dniu ………………………. w Nysie pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa
Burmistrz Nysy – Kordian Kolbiarz
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta - Mariana Lisonia
zwaną dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następującej usługi :
Utrzymanie czystości i porządku w obrębie 223 szt. przystanków komunikacyjnych i 91 wiat, położonych na jej
obszarze, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nysa, przy czym Zamawiający dopuszcza
możliwość zwiększenia ilości przystanków i wiat objętych usługą o 5% w trakcie realizacji umowy. Zwiększenie
ilości przystanków i wiat objętych usługą nie daje Wykonawcy prawa do zwiększenia wynagrodzenia.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
1)
zamiatanie utwardzonego terenu przystanku i wiaty oraz utrzymanie w czystości i porządku
terenu w najbliższym jego otoczeniu (tj. w odległości do 2 m od obrysu wiaty przystankowej lub po
5 m od słupa przystankowego w obie strony wzdłuż drogi). Przystanki zlokalizowane na terenie
miasta należy zamiatać trzy razy w tygodniu, przystanki na terenie sołectw z częstotliwością raz na
miesiąc,
2)
opróżnianie koszy na śmieci zlokalizowanych przy przystankach komunikacyjnych, mycie
i dezynfekcję koszy jeden raz w roku, wymianę uszkodzonych koszy, montaż nowych koszy, które
udostępni Zamawiający. Kosze przy przystankach zlokalizowanych na terenie miasta (ok. 107 szt.)
należy opróżniać trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek), natomiast na terenie sołectw
(ok. 65 szt.) z częstotliwością cztery razy w miesiącu. Ilość koszy przy przystankach do obsługi
może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu), co nie stanowi zmiany umowy i nie ma wpływu
na obowiązki Wykonawcy w tym zakresie,
3)
w zimie odśnieżanie, usuwanie gołoledzi i zlodowaceń terenu przystanków i wiat oraz wokół
przystanków i wiat, jak również na powierzchni gwarantującej bezpieczne wsiadanie i wysiadanie
podróżnym. Mieszanki do łagodzenia skutków zlodowaceń zapewnia Wykonawca.
4)
utrzymanie w czystości konstrukcji przystanków poprzez ich mycie i usuwanie zanieczyszczeń dwa razy w roku– w terminach bezpośrednio uzgodnionych z Zamawiającym oraz mycie siedzisk i
gablot wiat - raz na tydzień, usuwanie kurzu i innych zanieczyszczeń z wnętrza gablot - raz na
miesiąc. Do mycia przystanków i wiat należy używać wody wraz ze specjalistycznymi środkami,
5)
niezwłoczną likwidację napisów, plakatów i ogłoszeń nielegalnie umieszczonych na słupkach i
wiatach przystankowych,
6)
prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego przystanków i wiat. Stwierdzone akty
dewastacji, wandalizmu przystanków
lub wiat podlegają natychmiastowemu zgłoszeniu
Zamawiającemu.
3. Wykaz wiat i przystanków komunikacyjnych objętych umową wraz z wykazem miejsc usytuowania koszy
stanowi załącznik do umowy.
4. Wykonawca zapewnia wszystkie materiały, środki czystości, urządzenia i sprzęt do wykonania przedmiotu
umowy i jednocześnie oświadcza, że posiada kwalifikacje i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
ekonomiczny, sprzęt oraz zasoby kadrowe do wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest postępować z odpadami komunalnymi zebranymi podczas realizacji zadania
w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi i przepisami prawa miejscowego ponosząc
koszty z tym związane.

§2
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbiorów prac wykonanych w ramach umowy będzie zakres
określony w § 1 ust. 2.
2. Wykonanie prac zostaje zgłoszone na koniec każdego miesiąca i podlega odbiorowi w terminie 3 dni od ich
zgłoszenia.
3. Zamawiający ma prawo kontrolowania w każdym czasie prawidłowości wykonywania umowy. O terminie
kontroli Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej dzień przed dokonaniem kontroli. Nieobecność
Wykonawcy podczas kontroli nie uniemożliwia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli. O fakcie
stwierdzenia nienależytego wykonania prac objętych niniejszą umową Wykonawca zostaje powiadomiony i
zobowiązany w terminie do 3 dni roboczych do ustosunkowania się do zgłoszonych zastrzeżeń.
4. Z czynności kontroli lub odbioru zostanie spisana notatka służbowa lub protokół.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości ………………….. zł brutto słownie: ………………………………………………………………………… złotych
za cały okres realizacji umowy wskazany w § 11 umowy.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w dwunastu równych ratach miesięcznych wynoszących :…………….. zł brutto.
słownie : ……………………………………………………………………….. złotych.
3.Podstawą zapłaty wynagrodzenia należnego za dany miesiąc będą podpisane przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy protokoły odbioru wykonanych w danym miesiącu prac.
§4
Należności za wykonane usługi regulowane będą przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

§5
Wykonawca jest zobowiązany wypłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 umowy,
2) za opóźnienie w wykonaniu usługi w wysokości 5% wynagrodzenia miesięcznego brutto, o którym
mowa w §3 ust.2 za każdy dzień zwłoki.
§6
1. Każda ze stron może rozwiązać umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego.
2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku nie realizowania
przez Wykonawcę umowy w sposób ciągły tj. w razie dwukrotnego stwierdzenia przez Zamawiającego
nieprawidłowego lub niezgodnego z terminami określonymi w § 1 ust.2 realizowania przedmiotu umowy.
3. Podstawę do rozwiązania przez Zamawiającego umowy w trybie ust.2 stanowi protokół kontroli spisany na
okoliczność nie realizowania umowy przez Wykonawcę.
§7
Strony wyznaczają pracowników nadzorujących realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
Zamawiający ustanawia pracowników : Krystynę Pawlus, Magdalenę Ermel, Kamilę Koczut .
Wykonawca ustanawia pracownika : ………………………………….. lub inną upoważnioną osobę,
§8
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności.
§9
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.

§ 10
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 11
Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020r.
§ 12
1. Nr identyfikacyjny NIP Zamawiającego 753-24-14-579
2. Nr identyfikacyjny NIP Wykonawcy
…………………………
§ 13
Umowa została sporządzona w 4- ch jednobrzmiących egzemplarzach z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca,
a 3 egz. Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY :

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

WYKONAWCA:

