
      
Załącznik nr 6 do specyfikacji 

 
 

Umowa 
 
 
Zawarta w dniu ............................ pomiędzy: Gminą Miasto Rawa Mazowiecka,  
reprezentowaną przez: 
Eugeniusza Góraja – Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................  
zwaną/ym dalej Wykonawcą, 
o następującej treści: 
 

§ 1. 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do bieŜącego utrzymania czystości 
i pielęgnacji terenów zieleni, przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

2. Szczegółowy zakres prac stanowiących przedmiot umowy wraz z wykazem  terenów 
zielonych przylegających bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
oraz terminy wykonywania poszczególnych usług  objętych  przedmiotem umowy 
określa szczegółowo załącznik do umowy, stanowiący jej integralną część. 

3. Uzyskane podczas wykonywania przedmiotu umowy  odpady stałe i odpady  w postaci 
masy zielonej Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy na Miejskie 
Wysypisko Śmieci w Pukininie /zlokalizowane 3 km od centrum miasta/ lub 
zagospodaruje je we własnej kompostowni. 

 
 

§ 2. 
 

1. Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy przy uŜyciu własnego sprzętu  
     i urządzeń. 
2. Wykonawca oświadcza, iŜ dysponuje doświadczeniem, kadrą osobową i sprzętem  

- w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy z naleŜytą starannością.   
 

§ 3. 
 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przy 
wykonywaniu usług stanowiących przedmiot umowy. 
 

§ 4. 
 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia  
      31 grudnia 2012r. 
2.   KaŜda ze stron moŜe rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem dwumiesięcznego         
  okresu wypowiedzenia, ze skutkiem rozwiązującym na koniec miesiąca kalendarzowego. 



§ 5. 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie         
      w wysokości .................................................. brutto / słownie         
     złotych: ................................./. 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przez 

Zamawiającego w 36 równych ratach miesięcznych, w 
wysokości...........................brutto /słownie złotych ................................./  kaŜda rata, 
na podstawie faktury, przelewem na konto Wykonawcy 
..................................................................., w terminie 30 dni licząc od dnia jej 
doręczenia. 
 

§ 6. 
 

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie wykonania przez Wykonawcę 
którejkolwiek z usług będących przedmiotem umowy, Zamawiający wezwie pisemnie 
Wykonawcę do jej wykonania, wyznaczając jednocześnie termin wykonania tej 
usługi.  Przez niewykonanie usługi będącej przedmiotem umowy strony  rozumieją 
równieŜ złą jakość wykonanej usługi. 

2. W przypadku, gdy wezwanie, o którym mowa w ust. 1 okaŜe się bezskuteczne    
      Zamawiający moŜe: 

1) zlecić zastępcze wykonanie usługi osobie trzeciej, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę 

2) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 
3. Wykonawca jest obowiązany do zapłaty Zamawiającemu naleŜności za wykonanie 

zastępcze usługi będącej przedmiotem umowy, które Zamawiający zlecił innej osobie 
z powodu niewykonanie tej usługi przez Wykonawcę. Usługa zastępcza zostanie 
rozliczona na podstawie faktycznych kosztów jej wykonania, poniesionych przez 
Zamawiającego.  

4. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie ust. 2 pkt 2 
Wykonawca jest obowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 
4.000 zł ( słownie: cztery tysiące złotych).    

 
§ 7. 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 8. 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla 
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 
 
....................................      ..................................... 


