GM-OŚ.272.14.2017.JB
UMOWA

zawarta w dniu............................ w Urzędzie Miasta Chełmna
pomiędzy:
Gminą Miasto Chełmno, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Chełmna - Mariusza Kędzierskiego
zwanym w dalszej treści umowy ,,Zamawiającym’’,
a
………………………………………………………...
..………………………………………………………..
……………………………………………….
……………………………….
reprezentowanym przez:
..........................................................................
zwanym w dalszej części ,,Wykonawcą”
§1
Przedmiotem zamówienia są n/w usługi.
1.Wywóz nieczystości stałych z koszy ulicznych miasta Chełmna (291 szt.) – zgodnie
z harmonogramem zawartym w § 11 niniejszej umowy.
2.Remont koszy według bieżących potrzeb (utrzymanie ich funkcji i estetyki) t.j.:
malowanie,
utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym,
mocowanie urwanych uchwytów bądź koszy,
naprawa uszkodzeń mechanicznych,
naprawa elementów zniszczonych bądź wymiana brakujących.
2.Wytwórcą odpadów jest Gmina Miasto Chełmno.
§2

Termin wykonania zamówienia: od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2021 r.

§3
1. Wykonawca przy udziale Zamawiającego w miesiącu marcu każdego roku dokona
inwentaryzacji i klasyfikacji koszy przeznaczonych do malowania.
2. Wytypowane kosze należy pomalować w terminie do 31 maja każdego roku.
§4
1. W przypadku uszkodzenia kosza Wykonawca przewiezie kosz do swojego warsztatu
o czym niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i wraz z nim dokona klasyfikacji czy kosz
remontować, czy dokonać likwidacji. Wyremontowany kosz należy przed ponownym
ustawieniem pomalować.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dnia 30 kwietnia każdego roku wymienić 25 szt. koszy na
nowe w uzgodnieniu z Zamawiającym ( typ kosza KU-50

KOSZ ULICZNY – stalowy

w kolorze niebieskim z wkładem ocynkowanym 50 litrów).
§5
1. Do kontaktów z Wykonawcą upoważniony jest:
Mariusz Krygier
Wydział Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
tel. 056 677-17- 25
2. Do kontaktów z Zamawiającym upoważniony jest:
............................................................................................
§6
1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy obliczane będzie jako

iloczyn ilości faktycznie opróżnionych koszy i ceny jednostkowej za opróżnienie
jednego kosza. Cena obejmuje opróżnienie kosza, wywóz odpadów, konserwację,
naprawę kosza i wymianę 25 szt. koszy na nowe (w każdym roku trwania umowy).
2. cena jednostkowa za opróżnienie jednego kosza zgodnie z przedstawioną ofertą

wynosi:
……………………. zł brutto
(słownie: ……………………………………………………. )
3. Przewidywane wynagrodzenie Wykonawcy w okresie realizacji umowy wyniesie

…………………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………….………….)
4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie w okresach

miesięcznych.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu wypłacone będzie

w formie przelewu w ciągu 30 dni na konto Wykonawcy na podstawie przedłożonej
faktury potwierdzonej przez Zamawiającego.
6. Za dzień płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§7
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian zadeklarowanej ilości opróżnień oraz ilości
koszy z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.
§8
W przypadku nieterminowego regulowania przez Zamawiającego należności określonych
w fakturach, Wykonawca naliczy odsetki ustawowe w wysokości obowiązujących w tym
zakresie stawek za każdy dzień zwłoki.
§9
1. Zamawiający w zależności od potrzeb będzie dokonywał kontroli jakości wykonanych
usług.
2. Kontrola okresowa będzie przeprowadzona przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, a po
jej przeprowadzeniu Zamawiający sporządzi notatkę służbową, którą podpiszą obie strony
umowy.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności z zakresem wykonywanych prac lub
niestaranności w ich wykonaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia usterek
w ciągu dwóch godzin.
4. Każda usterka stwierdzona w trakcie kontroli przeprowadzonej przy udziale obu stron
i potwierdzonej notatką służbową pomniejsza miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy
o 5 %.
§ 10
W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę, potwierdzonego spisaną notatką służbową w trakcie trzech kontroli
Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.
§ 11
Strony niniejszej umowy określają następujący harmonogram opróżniania koszy ulicznych:

1. Wywóz koszy odbywać się będzie w godz. od 22.00 do 9.00 w dniach: poniedziałek, środa,
piątek od głównych ulic miasta tzn. Rynek, ul. Grudziądzka, ul. Dworcowa.

2. Sobota w godz. od 20.00 do 22.00 od ulic: ul. Dworcowa, ul. Grudziądzka, Rynek, ul.
Hallera, Os. M.C. Skłodowskiej, ul. Młyńska.

3. W okresie od 01.07. do 31.08. każdego roku – niedziela w godz. 7.00 do 9.00 od ulic: ul.
Dworcowa od PKO do ul. Grudziądzkiej , ul. Grudziądzka, Rynek, ul. Hallera, ul. Młyńska, Os.
M.C. Skłodowskiej.
§ 12
1. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie:
1.1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- jeżeli będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.
1.2. zmiany stawki podatku od towarów i usług- jeżeli będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia.
1.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli będą
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.

§ 13
Stronom niniejszej umowy przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawo
Zamówień publicznych, a w kwestiach tam nieuregulowanych przepisy ustawy kodeks
cywilny.
§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla
każdej ze stron.
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