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UUmmoowwaa  NNrr   ____..________..__..__________  
 

Na podstawie § 3 ust. 3 lit. c Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości 
szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro (wprowadzony w Ŝycie Zarządzeniem 
Nr 21/2013 Burmistrza Tyszowiec z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 
równowartości kwoty 14 000 euro.) 
 
zawiera się w dniu ____ lutego 2014 roku umowę pomiędzy Gminą Tyszowce reprezentowaną przez 
Burmistrza Tyszowiec - Mariusza Zająca, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Krystyny Leja 
zwanym dalej „ZAMAWIAJ ĄCYM" 
 
a: 
____________________________ 

 ___________________________ 

zwanym dalej „WYKONAWC Ą" 
 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie postępowania na udzielenie 
zamówienia publicznego poniŜej 14 000 euro została zawarta umowa następującej treści: 
 
§ 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do utrzymanie w czystości i porządku terenów 
miasta Tyszowce wg kategorii CPV- 77310000-6, 77312000-0, 77312100-1, 77313000-7, 77314100-5, 
90610000-6, 90620000-9, 90630000-2. 
 
§ 2. Przedmiot umowy realizowany będzie w okresie od 01 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. 
 
§ 3.1. Za wykonanie niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto 
w wysokości: ______________________ zł  za 12 m-cy (słownie: ___________________________). 
2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w ratach miesięcznych w wysokości: ______________ zł 
(słownie złotych: ________________________) w tym podatek VAT: __________, na podstawie 
zestawienia miesięcznego wykonanych prac, pod warunkiem ich zgodności z harmonogramem i ustaleniami 
realizacji prac. 
3. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będą wystawione przez Wykonawcę faktury. 
4. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury. 
5. NaleŜność płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy: 

_________________________________________________________________________ 
 (numer konta i nazwa banku) 

 
§ 4. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:  
1. Utrzymania w czystości i porządku terenów miasta Tyszowce, w tym: 

• Placu Konfederacji Tyszowieckiej przy ul. Rynek wraz z zatoczką przystanku autobusowego 
i przyległymi do niej chodnikami; 

• Placu Ks. Kołszuta przy ul. Kościelnej wraz z zatoczką przystanku autobusowego i przyległymi do 
niej chodnikami; 

• Skweru przy ul. Jurydyka i terenu bezpośrednio przylegającego do skweru; 
• Terenu Stadionu Miejskiego z wyłączeniem: płyty głównej stadionu o wymiarach 100 m. x 60 m. 

oraz budynku szatni; 
• Parkingów połoŜonych przy ulicach: 

- Hetmańskiej powierzchnia parkingu 300 m2; 
- Partyzantów powierzchnia parkingu 150 m2; 
- Jurydyka powierzchnia parkingu 20 m2; 

• Pasów zieleni połoŜonych pomiędzy jezdnią, a chodnikiem na ul. Hetmańskiej, Rynek, 
Czarnieckiego i Kościelnej; 



• Placów połoŜonych na terenie miasta, na których Gmina organizuje imprezy masowe; 
• OpróŜnianie koszy ulicznych rozmieszczonych na terenie miasta i wywoŜenie odpadów na 

składowisko odpadów lub do zakładu zagospodarowania odpadów; 
• Pielęgnacja terenów zieleni m.in. podsiewanie i koszenie traw z częstotliwością gwarantującą 

estetykę utrzymania zieleńców; 
• Plewienie rabat kwiatowych; 
• Pielęgnacja drzew i krzewów rosnących na wymienionych terenach; 
• Pielęgnacją, w tym podcinanie drzew rosnących przy ul. Hetmańska, Rynek, Czarnieckiego 

i Kościelna; 
• Utrzymanie w czystości i sprawnym działaniu fontanny, w tym konserwacja przed okresem 

zimowym i uruchomienie fontanny wiosną; 
• Utrzymywanie w naleŜytej czystości lamp parkowych, koszy i ławek na Placu Konfederacji 

Tyszowieckiej; 
• Dbanie o estetykę przy pomnikach Konfederacji Tyszowieckiej i Bohaterów Ziemi Tyszowieckiej; 
• Dbanie o estetykę przy słupach ogłoszeniowych; 
• Sprzątanie liści w okresie jesiennym; 
• Zabezpieczenie piasku do zwalczania śliskości w miejscach uŜyteczności publicznej. Piasek naleŜy 

zgromadzić w skrzyniach do tego przystosowanych; 
• Zimowe utrzymanie miejsc uŜyteczności publicznej w postaci odśnieŜania i zwalczania śliskości. 
• Likwidacja skutków anomalii pogodowych - realizacja usługi odbywa się przez okres całego roku, 

niezwłocznie po zaistnieniu zjawiska i obejmuje wszystkie ulice, place, chodniki oraz pozostałe 
tereny objęte wykazem zakresu robót. 

2.  Utrzymania w czystości i porządku terenu targowiska miejskiego, poprzez: 
1) pozamiatanie placu targowego i terenu bezpośrednio przyległego do targowiska po odbytym targu,  
2) wyzbieranie wszelkiego typu opakowań i papierów z terenu targowiska i terenu bezpośrednio 

przyległego do targowiska. Zebrane śmieci naleŜy składować we wskazanych przez Urząd Miejski  
zamkniętych pojemnikach.  

3) utrzymywanie w naleŜytej czystości szaletu znajdującego się na terenie targowiska. 
4) pielęgnacja terenów zieleni połoŜonych przy targowisku m.in. koszenie traw z częstotliwością 

gwarantującą estetykę utrzymania tych terenów. 
5) zabezpieczenie piasku do zwalczania śliskości na terenie targowiska oraz zwalczanie śliskości na 

targowisku. 
3.  W wyjątkowych sytuacjach - niemoŜliwych do przewidzenia - dopuszcza się rozszerzenie zakresu 
czynności koniecznych do wykonania. 
 
§ 5. Wykonawca ponosi koszty zakupu nasion traw, celem uzupełnienia ubytków zniszczonych zieleńców. 
Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje cenę nasadzeń sezonowych. Rodzaje, ilość i termin nasadzeń 
Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym w terminie do 15 kwietnia. Nasadzenia obejmują między innymi: 
Plac Konfederacji Tyszowieckiej przy ul. Rynek, Plac Ks. Kołszuta przy ul. Kościelnej, Skwer przy ul. 
Jurydyka i pasy zieleni połoŜone pomiędzy jezdnią, a chodnikiem. Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności za zniszczenia nasadzeń powstałych na skutek czynników naturalnych (przyrodniczych) 
tj. przymrozki, gradobicia i naturalne zacienienia. Za pozostałe przypadki wyginięcia nasadzeń 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
 
§ 6. 1. Zamawiający przy czynnym udziale Wykonawcy dokonywać będzie kontroli jakości wykonywanych 
prac, co najmniej raz w miesiącu. 
2. KaŜda kontrola powinna zakończyć się spisaniem protokółu. 
3. Ze strony Wykonawcy za właściwą jakość prac będących przedmiotem umowy odpowiedzialny jest 

____________________________________. 
4. Przedstawicielem Zamawiającego, upowaŜnionym do przeprowadzenia kontroli, podpisywania 

dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń wykonanych prac jest: Inspektor ds. samorządowych 
i gospodarki komunalnej - Pan Krzysztof Garbula lub inna osoba wyznaczona przez Burmistrza 
Tyszowiec. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany osób reprezentujących pod warunkiem wcześniejszego 
pisemnego powiadomienia drugiej strony w terminie 7 dni. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy. 



6. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności. 

 
 
§ 7. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach: 

a) dwukrotnej w ciągu jednego miesiąca udokumentowanej negatywnej oceny wykonanej usługi - 
odnotowanej w sporządzonym na tę okoliczność protokole, 

b) dwukrotnego nie wykonania usługi w ogóle. 
 
§ 8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem niewaŜności wymagają formy pisemnej. 
 
§ 9. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formą odszkodowania, za niewykonanie lub nienaleŜyte 
wykonanie umowy, będą kary umowne: 

a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 
Zamawiającemu 20 % szacunkowej wartości rocznego wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy; 

b) kara umowna za kaŜdorazowe stwierdzone w danym miesiącu nienaleŜyte wykonanie lub brak 
wykonania prac wynosi 10% wynagrodzenia miesięcznego, 

c) strony przewidują moŜliwość odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie 
pokryją w całości poniesionej szkody. 

 
§ 10. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązywać polubownie. 
W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 
§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 
§ 12. Umowę sporządzono w 2 egz. po 1 egz. dla kaŜdej ze stron. 
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