UMOWA NR WI/…..…../2019
na wykonanie prac polegających na utrzymaniu porządku, drożności rowów,
istniejących na nich przepustów oraz usuwanie kożucha roślin pływających w kanale
„Czarnym” na terenie miasta Słubice
zawarta w dniu …….2019 r. w Słubicach, pomiędzy Gminą Słubice: NIP 5980005172
reprezentowaną przez Mariusza Olejniczaka - Burmistrza Słubic zwanego w treści
umowy Zamawiającym, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rafała Dydaka
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………dalej zwanym
Wykonawcą zawarto umowę na wykonanie prac polegających na utrzymaniu
porządku, drożności rowów, istniejących na nich przepustów oraz usuwanie kożucha
roślin pływających w kanale „Czarnym” na terenie miasta Słubice.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu
nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j.Dz.U.2018 poz. 1986 ze zm.) – zwanej dalej „Pzp”, o następującej
treści:
§1
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty w zakresie
utrzymania porządku, drożności rowów i istniejących na nich przepustów oraz
usuwanie kożucha roślin pływających w kanale „Czarnym” w okresie trwania umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
I etap – wykonanie do dnia 15 sierpnia 2019 r.
a/ ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp rowów,
koron i skarp nasypów wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu,
b/ ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp rowów,
koron i skarp nasypów wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu,
c/ ręczne usuwanie namułu z cieków wraz wywozem nieczystości
II etap – wykonanie do dnia 31 października 2019 r.
a/ ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp rowów,
koron i skarp nasypów wraz z wywozem pokosu.
……… krotne w miesiącu usuwanie zatoru bobrowego na rowie usytuowanym
przy ul. Sportowej w Słubicach w okresie obowiązywania umowy.
Formularz oferty Wykonawcy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin realizacji w okresie: od dnia podpisania umowy do 31 października 2019 r.
§3
1. Za prawidłowo i terminowo wykonane prace wg zakresu robót określonych
w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną kwotę ………………….zł (brutto)
słownie: ……………………………………………………………………………………..
2. Powyższa kwota będzie płacona po zakończeniu poszczególnych etapów,
z czego za:

a) wykonanie zakresu określonego w I etapie w wysokości 60% ceny ofertowej tj.
…………………………… (brutto)
słownie: ………………………………………………………………………………………
b) wykonanie zakresu określonego w II etapie w wysokości 40% ceny ofertowej tj.
…………………………… (brutto)
słownie: ………………………………………………………………………………………
§4
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 14 dni po odbiorze prac
poszczególnych etapów, potwierdzonych protokółem odbioru i po otrzymaniu
prawidłowo wystawionej faktury na konto Wykonawcy …………………………………..
Złe jakościowo wykonanie robót nie będzie odbierane i wymagać będzie korekty
usterek. Odbiór robót poprawionych oznacza ich zakończenie.
§5
Nadzór nad przebiegiem robót określonych niniejszą umową ze strony
Zamawiającego pełnić będzie Antoni Chomik, inspektor d/s komunalnych
w Wydziale Inwestycji tut. urzędu.
§6
Wykonawca wykonywał będzie zamówienie przy użyciu własnych materiałów,
urządzeń i narzędzi.
§7
1. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy brutto i nie będzie podlegało
rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a/ w wysokości 0,20% netto wartości zadania określonego w § 3 pkt 1 niniejszej
umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu poszczególnych etapów
spowodowanej przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy.
b/ w razie odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy z przyczyn nie leżących
po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto wartości
zamówienia określonego w § 3 pkt 1 niniejszej umowy.
3. Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia netto
wartości zamówienia określonego w § 3 pkt 1 niniejszej umowy za odstąpienie od
umowy z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy
4. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek w przypadku
zwłoki w zapłacie faktury.
5. Odszkodowanie przewyższające wysokość kar umownych może być dochodzone
na zasadach ogólnych K.C.
§8
1. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym lub odstąpić od
umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w terminie 14 dni od daty zaistnienia którejkolwiek z niżej wymienionych
przesłanek:
1) zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub Wykonawca
przedłożył Zamawiającemu zgłoszenie swej upadłości,
2) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przekształcenia,
3) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił
zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli,

4) Wykonawca narusza postanowienia umowy i nie zmienia postępowania
pomimo wezwania Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Odstąpienie nie narusza prawa do naliczenia kar umownych.
§9
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy a jeden egzemplarz dla Zamawiającego.
Wykonawca:

Zamawiający:

