
      Projekt 
 

Umowa 
 

zawarta w dniu ……………... w Rawie Mazowieckiej pomiędzy Gminą Miastem Rawa 
Mazowiecka  reprezentowaną przez: 
Eugeniusza Góraja – Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, 
zwaną dalej Zamawiającym 
 a  ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
zwanym(ą) dalej Wykonawcą, o następującej treści: 
 

§ 1. 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług 
polegających na utrzymaniu czystości i porządku na drogach gminnych i powiatowych 
przebiegających w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.  

2. Wykaz ulic, o których mowa w ust. 1 oraz usługi objęte przedmiotem umowy, terminy 
i częstotliwość ich  wykonywania  określa szczegółowo  załącznik do umowy, 
stanowiący jej integralną część. 

 
§ 2. 

1. Uzyskane w procesie omiatania i oczyszczania dróg odpady stałe Wykonawca we   
    własnym zakresie i na własny koszt dostarczy na miejskie składowisko odpadów w      
    Pukininie. 
2.Wykonawca wykona przedmiot umowy przy uŜyciu własnych materiałów, sprzętu i   
    środków transportu. 

 
§ 3. 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przy 
wykonywaniu usług stanowiących przedmiot umowy i winien z tego tytułu posiadać 
stosowne ubezpieczenie OC. 
 

§ 4. 
 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia  20 marca 2010r. do dnia   
20 listopada 2010 r 
 

 
§ 5. 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 

łączne w wysokości ……………………..zł brutto /słownie: 
…………………………………………………………………….. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przez 
Zamawiającego w następujący sposób: 
1) za okres od dnia 1 kwietnia do dnia 31  października 2010 roku w wysokości 
………………..   brutto miesięcznie /słownie:………………………………/, 



2) za okres od dnia  20 marca  do 31 marca  2010r. w wysokości 35% kwoty, o której   
mowa w pkt 1 i  od  1 listopada do  20 listopada 2010r. w wysokości 65% kwoty, o 
której   mowa w pkt 1. 

     
3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego 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 według własnego uznania: 

1) potrącić z najbliŜszej raty wynagrodzenia Wykonawcy, karę umowną w 
wysokości 3% wynagrodzenia, o którym mowa w  § 5 ust 1 

2) zlecić zastępcze wykonanie usługi osobie trzeciej, zawiadamiając o tym 
Wykonawcę na piśmie 

3) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym 
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2, Wykonawca jest obowiązany do zapłaty 

Zamawiającemu naleŜności za wykonanie zastępcze usługi będącej przedmiotem 
umowy, które Zamawiający zlecił innej osobie z powodu niewykonania 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 3 
Wykonawca jest obowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 
8.000 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych).    

 
§ 7. 

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

 
§ 8. 

 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 9. 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla 
Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:      WYKONAWCA: 
 
....................................      .................................. 


