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Umowa

nr .........../2016

na obsługę komunalną miasta
zawarta dnia ………… 2016 r. pomiędzy Gminą Słubice reprezentowaną przez
Tomasza Ciszewicza - Burmistrza Słubic
przy kontrasygnacie Rafała Dydaka - Skarbnika Gminy zwanym w treści umowy
Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………,
dalej zwanym Wykonawcą, zawarto umowę na „całoroczne utrzymanie w czystości
ulic, placów i chodników 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 (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) – zwanej dalej „Pzp”, o następującej
treści:
§ 1.
Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresów prac,
których wykonanie polega na całorocznym utrzymaniu w czystości ulic, placów i
chodników na terenie miasta Słubice. Utrzymanie polegające między innymi na
ręcznym i mechanicznym zamiataniu, odśnieżaniu, czyszczeniu ścieków drogowych
z piasku i innych zanieczyszczeń, załadunku i wywozie urobku na wysypisko śmieci,
odchwaszczaniu chodników i krawężników, bieżącym opróżnianiu koszy na śmieci i
ich konserwacji, utrzymaniu w czystości przystanków autobusowych, utrzymaniu
czystości i zieleni na podwórkach budynków komunalnych i Wspólnot
Mieszkaniowych stanowiących własność gminy Słubice, czystości placów zabaw
położonych na terenie miasta i gminy Słubice, likwidacja dzikich wysypisk w
granicach administracyjnych miasta Słubice, utrzymanie w czystości i konserwacja
terenów zielonych parku Plac Przyjaźni, Plac Frankfurcki oraz wału
przeciwpowodziowego w obrębie miasta Słubice
Szczegółowy zakres prac obejmuje:
A. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI w tym;
90610000-6 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
1.
Utrzymanie czystości na chodnikach miejskich wykonywane będzie wg
załączonego wykazu nr 1 i obejmuje czterokrotne (4) w miesiącu zamiatanie
chodników miejskich w tym likwidacja chwastów rosnących na chodnikach wraz z
wywozem nieczystości na składowisko odpadów.
2.
Do utrzymania czystości na chodnikach miejskich należy również pielęgnacja
terenów zielonych przylegających do chodników zgodnie z załączonym wykazem nr
1, która polega na:
a) wykaszaniu porostu trawników w okresie wegetacyjnym. Krotność koszenia
ustala się jako 1 krotne w miesiącu przez okres 7 miesięcy w roku poczynając
od kwietnia danego roku. Krotność może ulec zmianie w zależności od
warunków pogodowych (szybkość porostu traw).

b) odchwaszczanie trawników chemicznie lub mechanicznie wg potrzeb,
c) przewietrzanie podłoża trawników co najmniej 2 razy w roku, pierwsze w
okresie wiosennym po osuszeniu trawnika wraz z nawożeniem a drugie
wczesną jesienią oraz równanie brzegów trawników z odsłonięciem i
oczyszczeniem obrzeży ograniczających trawnik,
d) zasilanie wszystkich terenów zielonych nawozami mineralnymi w okresie
wiosennym,
e) dosiewy trawy szczególnie w miejscach zniszczonych przez wydeptanie - min
1 raz w roku,
f) wygrabienie śmieci i liści z trawników
g) sprzątanie na bieżąco z trawników i ciągów pieszych ze zwierzęcych
odchodów,
h) bieżąca pielęgnacja drzew i krzewów polegająca na prześwietlaniu
jednorazowym w m-cu marcu danego roku, korekcie oraz formowaniu koron
oraz wycince suchych konarów drzew.
3.
Utrzymanie czystości na ulicach miejskich obejmuje:
a) zamiatanie ulic miejskich wymienionych w Załączniku Nr 1 na całej szerokości
jezdni. Zakłada się obowiązkowe oczyszczanie ulic przy krawężnikach na
szerokości szczotki mechanicznej tj. około 1,0 m jezdni, obustronnie
wykonywane 4 razy w miesiącu oraz sporadycznie oczyszczanie
zanieczyszczeń na pozostałej części jezdni, w tym powstałych w sposób
nieprzewidziany (kolizje drogowe, rozsypane materiały, itp.) w ciągu godziny
od powiadomienia przez odpowiednie służby (Policja, Straż Pożarna) o
konieczności ich usunięcia .
b) naprawę koszy metalowych, czterokrotne w miesiącu opróżnianie koszy oraz
wywóz tych nieczystości na składowisko odpadów.
4.

Utrzymanie w czystości i konserwacja terenów zielonych w Słubicach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Utrzymanie w czystości i konserwacja terenów zielonych w Słubicach na
powierzchni 95 802 m2 żywopłotów o powierzchni 2184,50 m2 oraz roślin
ozdobnych obejmuje:
a) wykaszanie porostu trawników w okresie wegetacyjnym. Krotność koszenia
ustala się jako 1 krotne w miesiącu przez okres 7 miesięcy w roku poczynając
od kwietnia danego roku. Krotność może ulec zmianie w zależności od
warunków pogodowych (szybkość porostu traw – w przypadku przekroczenia
10cm wysokości trawnika).
b) odchwaszczanie trawników, żywopłotów oraz kwietników,
c) przewietrzenie podłoża trawników co najmniej 2 razy w roku, pierwsze w
okresie wiosennym po osuszeniu trawnika, przed wegetacją i nawożeniem, a
drugie wczesną jesienią (aeracja powierzchniowa),
d) zasilanie wszystkich trawników nawozami mineralnymi w proporcji 6:3:3,
minimum 4-6 kg nawozu wieloskładnikowego na 100 m2 (połowę dawki na
wiosnę, przed rozpoczęciem wzrostu, pozostałą część w końcu września lub
na początku października),
e) dosiewy trawników w okresie kwiecień – październik wg potrzeb, szczególnie
w miejscach niszczonych przez wydeptywanie – min 1 raz w roku,
f) podlewanie kwietników, ampli, nasadzeń kwiatów jednorocznych na skwerach
i w gazonach oraz nowo nasadzonej roślinności, codziennie w godz. 6:0010:00 lub 17:00-22:00 w okresie od kwietnia do września.

g) likwidacja chwastów, na skwerach, w kwietnikach, gazonach, amplach,
trawnikach, chodnikach parkowych, alejach wraz z równaniem brzegów
trawników i odsłonięciem obrzeży ograniczających trawnik,
h) wygrabianie liści i śmieci z trawników, żywopłotów oraz pozostałej zieleni,
i) bieżąca pielęgnacja drzew i krzewów polegająca na prześwietlaniu, korekcie
oraz formowaniu koron oraz wycince suchych konarów drzew 1 krotnie w
ciągu roku kalendarzowego w okresie wiosennym (marzec – kwiecień)
j) przycinanie roślin żywopłotowych i usuwanie przyciętych pędów w terminach
dostosowanych do gatunku żywopłotu, minimum 1 krotnie w ciągu roku
kalendarzowego,
k) ………. krotne w miesiącu usuwanie z koszy parkowych śmieci komunalnych
oraz ich wywóz na składowisko odpadów.
Wykaz powierzchni terenów zielonych stanowi załącznik Nr 4
5.1.

Utrzymanie w czystości przystanków autobusowych położonych w granicach
administracyjnych miasta Słubice, tj:
os. Krasińskiego szt. 1, ul. Grzybowa szt. 1, ul. Obozowa szt. 4 (zatoki
parkingowe), ul. Transportowa szt. 2, ul. 1-go Maja szt. 2, ul. Kościuszki szt.
1(zatoka parkingowa), ul. Sportowa szt. 3 (zatoka parkingowa), ul. Boh.
Warszawy szt. 2, ul. Konopnickiej szt.1, ul. Sienkiewicza szt.1, ul. Narutowicza
szt. 2, ul. Rzepińska szt. 2, ul. Niepodległości szt. 1, ul. Woj. Polskiego
(FORMCOM) szt. 1, ul. Kupiecka
szt.1, plac Bohaterów szt. 1, plac
Przyjaźni szt. 1, ul. Mickiewicza szt. 1.

2. Na terenie gminy Słubice, w miejscowościach:
Golice – 2 szt., Lisów – 2 szt., Stare Biskupice – 1 szt., Nowe Biskupice – 2
szt., Sułówek –1 szt., Kunowice – 2 szt., Zielony Bór – 2 szt., (zatoki
parkingowe), Świecko – 1szt., Rybocice – 1 szt., Kunice – 1 szt., Drzecin – 2
szt., Pławidło – 2 szt., Kolonia Nowy Lubusz – 1 szt., Nowy Lubusz – 1 szt.,
Osiedle. Krasińskiego – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

6.

- systematyczne koszenie terenów przyległych do przystanków (w promieniu nie
mniej niż 5 m) w okresie wegetacyjnym. Krotność koszenia ustala się jako 1
krotne w miesiącu przez okres 7 miesięcy w roku poczynając od miesiąca
kwietnia. Krotność może ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych
(szybkość porostu traw).
- bieżące utrzymanie porządku polegające na ……….krotnym w miesiącu
zamiataniu i opróżnianie koszy na śmieci usytuowanych przy przystankach
wraz z wywozem nieczystości na składowisko odpadów.
mycie oszklonych przystanków po okresie zimowym, nie dłuższym niż do dnia
30 marca bieżącego roku, oraz każdorazowo w razie potrzeby,
odśnieżanie i usuwanie w okresie zimowym gołoledzi z terenu przystanków
autobusowych.
Zamówienie obejmuje wykonanie niżej wymienionych prac na podwórkach
budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych wykazanych w
załączniku nr 2:
- czterokrotne ( 4 ) w miesiącu zamiatanie, grabienie i usuwanie wszelkich
nieczystości wraz z wywozem na składowisko odpadów.

- w okresie jesiennym grabienie i wywóz liści - wszystkich liści w obrębie
posesji (podwórka, trawniki).
- ………….krotne opróżnianie koszy znajdujących się na posesjach wraz z
wywozem na składowisko odpadów.
- bieżąca pielęgnacja drzew i krzewów polegająca na prześwietlaniu, korekcie
oraz formowaniu koron oraz wycince suchych konarów drzew 1 krotnie w
ciągu roku kalendarzowego.
- usuwanie wiatrołomów.
- usuwanie piasku i błota na dopływach do krat wpustów ulicznych kanalizacji
deszczowej.
- Koszenie terenów zielonych w okresie wegetacyjnym. Krotność koszenia
ustala się jako 1 krotne w miesiącu przez okres 7 miesięcy w roku
poczynając od kwietnia danego roku. Krotność może ulec zmianie w
zależności od warunków pogodowych (szybkość porostu traw tj. w przypadku
wysokości powyżej 10 cm).
7.1.

Utrzymanie w czystości oraz koszenie porostów z przyległym terenem (2,0
m).17 placów zabaw położonych na terenie miasta Słubice przy ulicach:
Konstytucji 3-go Maja (z boiskiem do koszykówki), Żwirki i Wigury (bez
koszenia porostu), Reja, Kochanowskiego, Wandy, aleja Niepodległości (z
boiskiem do koszykówki bez koszenia porostu), Strzelecka, Bohaterów
Warszawy 4, Folwarczna, al. Młodzieży Polskiej (z boiskiem do koszykówki
oraz murkiem), Plac Przyjaźni 28, Kilińskiego, Osiedle Kwiatowe (z boiskiem
sportowym do koszykówki i tenisa ziemnego wraz ogrodzeniem), Osiedle
Grzybowe, Plac Wolności, Wodna oraz Jedności Robotniczej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- wykaszanie porostu trawników w okresie wegetacyjnym. Krotność koszenia
ustala się jako 1 krotne w miesiącu przez okres 7 miesięcy w roku poczynając
od kwietnia danego roku. Krotność może ulec zmianie w zależności od
warunków pogodowych (szybkość porostu traw – w przypadku przekroczenia
10 cm.,),
- czterokrotne ( 4 ) w miesiącu zamiatanie, grabienie i usuwanie wszelkich
nieczystości wraz z wywozem na składowisko odpadów.
- ……….krotne opróżnianie koszy znajdujących się na placach zabaw wraz z
wywozem tych nieczystości na składowisko odpadów komunalnych w
Kunowicach,

2. Utrzymanie w czystości oraz koszenie porostów z przyległym terenem - 2 mb.
12 placów zabaw położonych na terenie Gminy Słubice w miejscowościach:
Kunice (z boiskiem do koszykówki), Świecko (2 place zabaw; przy świetlicy
wiejskiej oraz przy boisku do piłki nożnej), Rybocice (wraz z boiskiem do
koszykówki), Nowe Biskupice (wraz z boiskiem do koszykówki i piłki nożnej),
Stare Biskupice (wraz boiskiem do koszykówki), Lisów (wraz boiskiem do
koszykówki), Nowy Lubusz, Kunowice (plac zabaw na Osiedlu Widok oraz
plac zabaw przy świetlicy wiejskiej), Drzecin (wraz z boiskiem do siatkówki),
Pławidło (przy świetlicy wiejskiej oraz przy boisku do koszykówki).
Zamówienie obejmuje:
wykaszanie do wysokości 10 cm porostu trawników w okresie wegetacyjnym,
wygrabianie liści, systematyczne zbieranie odpadów komunalnych wraz z
terenem przyległym do 2 mb,
opróżnianie koszy na odpady komunalne.

B. ODŚNIEŻANIE;
90620000-9 Usługi odśnieżania
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Zimowe utrzymanie chodników i ulic poprzez zgarnianie śniegu, błota,
zwalczanie gołoledzi posypywaniem mieszanką piaskowo-solną, skuwanie
lodu na chodnikach, na przejściach dla pieszych w przypadku opadu
śniegu lub występowania gołoledzi ujętych w Załączniku Nr 1 oraz zgarnianie
śniegu, błota, zwalczanie gołoledzi posypywaniem mieszanką piaskowo-solną
z ciągów pieszych na posesjach (Załącznik Nr 2) i dróg gruntowych ujętych
w Załączniku Nr 1a.
Odśnieżanie i likwidacja gołoledzi (posypanie piaskiem) na ciągach pieszych
na podwórkach budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych (załącznik
nr 2).
Odśnieżanie oraz likwidacja śliskości na ciągach pieszych w okresie zimy na
placach zabaw wyszczególnionych w rozdz. A.7.
Odśnieżanie oraz likwidacja śliskości (posypywanie piaskiem) na ciągach
pieszych na terenach zielonych określonych w załączniku 4,
Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi terenu przystanków autobusowych
wyszczególnionych w rozdz. A.5.
W celu koordynacji ww. działań w zakresie zimowego utrzymania chodników,
ulic, alejek, ciągów pieszych wykonawca powinien być przygotowany w takim
stopniu, aby mógł być gotowy do rozpoczęcia pracy w ciągu 1 godziny od
chwili powzięcia przez Zamawiającego decyzji o konieczności rozpoczęcia
działań. W takim przypadku decyzje te będą przekazywane ustanowionym
przedstawicielom Wykonawcy (określeni w umowie) telefonicznie na
wskazane przez Wykonawcę numery kontaktowe
Piasek zalegający na chodnikach, ulicach i ciągach pieszych po zimowym
utrzymaniu na terenie miasta Słubice winien być usunięty w terminie do 15
kwietnia danego roku.

C. ZBIERANIE ODPADÓW w tym:
90511300-5 Usługi zbierania śmieci
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
1.

Likwidacja dzikich wysypisk w granicach administracyjnych miasta Słubice.
Sprzątnięcie i wywóz przedmiotów takich jak sprzęt elektryczny i elektroniczny
(kod odpadu 20 01 35, 20 01 36), zużyte opony samochodowe (kod odpadu 16 01 03) oraz pozostawione materiały pochodzące z remontów i rozbiórek np. gruz (kod odpadu z grupy 17 01 – odpady materiałów i elementów
budowlanych oraz infrastruktury drogowej), akumulatory (kod odpadu z grupy
16 06), materiały z pokryć dachowych (kod odpadu 17 03 80), szkło (kod
odpadu 17 02 02), tworzywa sztuczne (kod odpadu 17 02 03).
Zebrany na terenie miasta zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny taki jak:
telewizory, monitory, zużyte akumulatory należy składować w pojemnikach
przystosowanych do magazynowania tego typu odpadów, w miejscach do
tego
celu
wyznaczonych,
posiadających
utwardzone
podłoże,
zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich, w sposób nie powodujący
zagrożeń dla środowiska. Transport odpadów musi odbywać się pojazdami
odpowiadającymi warunkom technicznym – dopuszczenia pojazdu do

2.

poruszania się po drogach (pojazdy z naczepami
skrzyniowymi,
oplandekowane)
w
sposób
selektywny,
zabezpieczony
przed
rozproszeniem, wypadaniem czy rozrzucaniem podczas załadunku, transportu
czy rozładunku odpadów.
Wymagany przez Zamawiającego czas reakcji na usunięcie zgłoszonego
przez
Zamawiającego
dzikiego
wysypiska
śmieci
w
granicach
administracyjnych miasta (od momentu zgłoszenia do momentu usunięcia
dzikiego wysypiska śmieci) wynosi ……….dni.
Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest na terenach posesji wykazanych w
załączniku nr 2 wykonanie niżej wymienionych prac:
- zamiatanie, grabienie i usuwanie nieczystości tj.: zbieranie papierów, puszek,
butelek, niedopałków papierosów i innych wraz z wywozem na składowisko
odpadów.
- grabienie i wywóz liści - wszystkich liści w obrębie posesji (podwórka,
trawniki, żywopłoty).
- koszenie terenów zielonych (porost trawy nie może przekraczać 10 cm
wysokości) oraz przycinanie żywopłotów.
- opróżnianie koszy znajdujących się przy ciągach pieszych
- czyszczenie zagłębień przy okienkach piwnicznych i pod wycieraczkami, krat
wpustów ulicznych oraz usuwanie piasku i błota na dopływach do wpustów.
- bieżąca pielęgnacja drzew rosnących na podwórkach polegająca na
prześwietlaniu, korekcie, formowaniu koron oraz wycince suchych drzew
usuwanie wiatrołomów.

D. UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI I KONSERWACJA TERENÓW
ZIELONYCH PARKU PLAC PRZYJAŹNI, PLAC FRANKFURCKI ORAZ
WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO W OBRĘBIE MIASTA SŁUBICE
w tym:
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
1.1 Utrzymanie czystości i konserwacja terenów zielonych w:
1. parku przy placu Przyjaźni na powierzchni 2372 m 2 – trawnika oraz
żywopłotów, krzewów iglastych i roślin ozdobnych w ilości 3953 szt.
2.

parku przy placu Frankfurckim na powierzchni 367 m 2 – trawnika oraz
żywopłotów, krzewów iglastych i roślin ozdobnych w ilości 5829 szt.

Zakres prac porządkowych i pielęgnacyjnych obejmuje następujące czynności:
a/ koszenie trawników należy wykonywać sprzętem mechanicznym typu
kosiarka, wyposażonym w zbiornik na ściętą trawę. Kosiarki żyłkowe,
spalinowe bądź elektryczne można stosować (równolegle z głównym
koszeniem) jedynie do koszenia elementów wzniesionych (np. latarnie,
krawężniki, krzewy, drzewa). Koszenie należy wykonywać tak aby nie
uszkodzić roślin. W przypadku uszkodzenia roślin Wykonawca zobowiązany
jest odkupienia i posadzenia roślin o tych samych parametrach. Koszenie
trawników należy wykonywać w sprzyjających warunkach pogodowych,
wysokość trawy musi być utrzymana na poziomie 5-7 cm. W trakcie realizacji
oraz po zakończeniu prac, wzdłuż krawężników, na chodnikach, jezdniach itp.
Nie mogą zalegać resztki pokosu. Zebranie resztek pokosu musi nastąpić
bezpośrednio po zakończeniu koszenia w terminie 1 dnia.

b/ odchwaszczanie trawników i żywopłotów chemicznie lub mechanicznie wg
potrzeb,
c/ przewietrzenie podłoża trawników co najmniej 2 razy w roku, pierwsze w
okresie wiosennym po osuszeniu trawnika przed wegetacją i nawożeniem a
drugie wczesną jesienią (areacja powierzchniowa) lub wgłębna wg potrzeb, w
zależności od utraty porowatości podłoża i jego wilgotności,
d/ nawożenie trawników, żywopłotów oraz krzewów – nawozem
wieloskładnikowym o spowolnionym działaniu dawce zalecanej przez
producenta – wykonanie usługi każdorazowo potwierdzona protokolarnie,
e/ dosiewy trawników w okresie kwiecień-październik wg potrzeb, szczególnie
w miejscach zniszczonych przez wydeptywanie,
f/ w zależności od potrzeb – podlewanie trawników, żywopłotów, krzewów
iglastych, roślin ozdobnych oraz nowo nasadzonej roślinności a w okresie
suszy codziennie w godz. 600 – 1000 oraz 1700 – 2200 , ujęcia wody znajdują na
terenach parków. Koszt zużycia wody obciąża Zamawiającego,
g/ utrzymanie czystości, likwidacja chwastów, ochrona przed mszycą itp. –
wykonywanie oprysków na trawnikach, żywopłotach, krzewach iglastych i
roślinach ozdobnych,
h/ oczyszczanie szczelin z nawierzchni wykonanej z kostki granitowej ręczne,
mechaniczne lub chemiczne,
i/ wygrabienie liści i śmieci z trawników, żywopłotów oraz pozostałej zieleni,
j/ bieżąca pielęgnacja krzewów i drzew polegająca na prześwietlaniu, korekcie
oraz formowaniu koron, wycinka suchych gałęzi oraz uzupełnienie nowymi
nasadzeniami w przypadku obumarcia, kradzieży itp. krzewami i roślinami o
takich samych parametrach wiosną,
k/ przycinanie roślin żywopłotowych zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej
wraz ze sprzątnięciem przyciętych pędów, wykonanie usługi każdorazowo
potwierdzona protokolarnie,
l/ usuwanie z koszy parkowych śmieci oraz ich wywóz na legalne składowisko
odpadów komunalnych,
m/ w okresie zimy odśnieżanie oraz likwidacja śliskości na ścieżkach,
n/ konserwacja małej architektury znajdującej się w parku Plac Frankfurcki oraz
plac Przyjaźni (pergole) poprzez malowanie impregnatami elementów
drewnianych, desek, płyt, bali oraz krawędziaków przy zastosowaniu
impregnatu zaakceptowanego prze Zamawiającego na powierzchni 230 m 2 w
terminie do 31 marca danego roku – usługa potwierdzona protokolarnie.
2.2 Utrzymanie w czystości i konserwacja terenów zielonych na koronie wału
przeciwpowodziowego oraz terenu pod mostem granicznym w Słubicach.
Zakres prac porządkowych i pielęgnacyjnych obejmuje następujące czynności:
a/ koszenie korony wału wraz z wygrabieniem (porost trawy na koronie wału nie
może przekraczać 15 cm wysokości) na odcinku od ul. Ogrodowej do zbiegu
ul. 1 Maja z ul. Powstańców Wlkp. w Słubicach, długość 3 154 mb x 15 m (śr.
szer. Koszenia) = 47 310 m2 . Prace związane z koszeniem wału i wywozu
pokosu muszą zostać wykonane w przeciągu 3 dni. Nie dopuszcza się

pozostawienia pokosu dłużej niż 3 dni po koszeniu oraz przed dniami
ustawowo wolnymi od pracy,
b/ bieżąca likwidacja porostów na pniach oraz podcinanie gałęzi drzew
rosnących na wale przeciwpowodziowym do wysokości 3 m wraz z ich
wywozem,
c/ oczyszczanie szczelin z nawierzchni wykonanej z kostki polbruk ręcznie,
mechanicznie lub chemicznie,
d/ w okresie zimy odśnieżanie oraz likwidacja śliskości na ciągu pieszorowerowym na koronie wału przeciwpowodziowego od ul. Ogrodowej do ul.
Powstańców Wlkp. w Słubicach
§ 2.
Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnego sprzętu i
narzędzi.
§3
Termin realizacji 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
§4
1. Za prawidłowo i terminowo wykonane prace wg zakresu robót określonych w § 1
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę brutto ………………….. zł
(słownie: …………………………………………………………………..)
2. Cena ryczałtowa brutto za usługę jest podzielona na 36 równych części
w wysokości: …………………. zł (brutto)
(słownie: ……………………………………………………………………….)
płatnych w okresach miesięcznych, przelewem w terminie 14 dni po odbiorze
wykonanych prac potwierdzonym protokołem odbioru i po otrzymaniu przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli realizacji zadań w każdym
czasie jej trwania.
4. Z przeprowadzonej kontroli pracownik Zamawiającego sporządzi notatkę
służbową, w której zostaną wskazane prace złej jakości z podaniem ich
lokalizacji, prace wykonane z opóźnieniem oraz inne uchybienia nienależytego
wykonania obowiązków wynikających z umowy. Kopia tej notatki zostanie
przekazana Wykonawcy. Notatka zawierać będzie wyszczególnienia
stwierdzonych nieprawidłowości oraz terminy na ich usunięcie.
5. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie Umowy stwierdzone w ramach kontroli Zamawiającego w formie kar
umownych, które będą potrącane przez Zamawiającego z comiesięcznych faktur
wystawionych przez Wykonawcę.
6. Za nienależyte wykonanie zamówienia należy rozumieć w szczególności wszelkie
odstępstwa od wymogów określonych w opisie rzeczowym zawartym w §1 umowy
oraz SIWZ 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 zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w
wysokości 0,2% miesięcznego wynagrodzenia umownego netto, licząc za każdy
dzień zwłoki

- za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 5% miesięcznego
wynagrodzenia umownego netto za każde jej naruszenie
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
w wysokości 0,2 % miesięcznego wynagrodzenia umownego netto, za każdy
dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- 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. Powyższe potrącenia nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy na zasadach
ogólnych wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody
spowodowane przez Wykonawcę.
§5
1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, w formie pisemnego aneksu,
każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne
- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po
dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług
oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towarów i usług.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto
nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której
mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości
kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie
przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za
pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku
ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników
świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego
w związku z wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do
części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić
do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności
szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi
zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem
występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z
których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty
wykonania Umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)
Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu),
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)
Pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części finansowanej przez Wykonawcę,
z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany,
o której mowa w ust. 1 pkt 3.
9.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli z wnioskiem
występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni roboczych,
dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ
na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o
którym mowa w ust. 8 pkt 2.
10.
W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w
ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o
zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą
wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
11.
W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku
lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z
wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10
oraz 12 stosuje się odpowiednio.
12.
Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.

§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeśli:
1) zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie
firmy Wykonawcy, za wyjątkiem zmian w strukturze organizacyjno-prawnej
Wykonawcy,
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
3) Wykonawca nie rozpoczął któregokolwiek świadczenia wynikającego z
umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1), 2), 3) może
nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego informacji
o wystąpieniu któregokolwiek z nich.
§7
Zamawiający wyznacza osobę Antoniego Chomika do bezpośrednich kontaktów
w sprawie koordynacji szczegółowego zakresu prac określonego w niniejszej
umowie.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mieć będą
postanowienia SIWZ, przepisy kodeksu cywilnego, prawa zamówień publicznych i
inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej
umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP w stosunku do treści oferty.
Wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem
Nieważności.
2. Warunki istotnych zmian w treści umowy.
- zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku
VAT.
- zmiana wielkości powierzchni powyżej 10 % terenu objętego utrzymaniem.
§ 11
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy a dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Wykonawca:

Zamawiający:

Sporządził:
Antoni Chomik

900/90003/4300/00 – zakup usług pozostałych
Prawo o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
Całkowita wartość zamówienia – 3 915 200,00 zł (brutto)

