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Zawarta w dniu 2Ó lutego 2012 roku,w rezultacie dokonania wyboru oferty w trybie
przetat gu nieograniczonego, pomiędzy:
l)Zakład,em Usług Komunalnych w Miliczu,
z siedzibą w Miliczuo ul. Osiedle 35 (56-300) Miticz
reprezentowaną przez
Dyrektora zakładu uslug komunalnych - Mariusza Dąbrowskiego
przy kontrasygnacie Glównego Księgowego - Gabrielę Nakoni 

""ru:ązw anp dalej Zamawiaj ą cym,

a

2) Dariuszem Nowickim prowadzącym działalność pod nazwą przedsiębiorstwo
Wielobranżowe KOSZ, z siedzibą w Stawcu 48, (56-300) Milicz
zwanp dalej Wykonawcą,

l. Zamawiający powierza a Wykonawca do wykonania ocz],lszczanie miasta
szczegółowym opisem zawartym wI

Specyfi kacji istotnych warunków zamówienia.
2, StronY Przewidują możliwoŚĆ zmiany zakresu świadczonych usług (zarówno zwiększenie,jak i zmniejszenie) w zależności od potrzeb oraz środków przeznaczonych na ten cel w planie
finansowYm Zamańającego. Faktyczna zmiana zakresu świadczonych usług do 5%
pierwotnych wartości (parametrów) nie stanowi podstawy do zmiany u*;ń.

§2
1. WYkonawca jest. zobowiązarly prowadzić miesięczną ewidencję ilości i rodzaju
wykonanych prac.
2, WYkonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu każdorazowę rozpoczęcie i
zakończenie p o szcze gó lne go zabie gu.
3. Na koniec kazdego miesiąca zostanie spisany protokołu odbioru robót (częściowy) będący
podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury.

§3
WYkonawca Ponosi odPowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w
czasie wykonywania usługi.

§4
1.7,amawiającY bieżąco będzie kontrolował jakość i zakres wykonywanych prac ptzez
Wykonawcę.
2, W toku wYkonYwania prac, Wykonawc a zobowiązany jest stosować się do wskazówek
Zamawiającego.

]: 99P"*iedzialnYm za Prowadzenie prac ze strony Zamawiającego jest pan Jarosław
Kołodziej, tel. 601 676 334.
4. ze stronv wykonawcy osobą odpowiedzialną zaprowadzenie prac jest pan
Dariusz Nowicki, tęL.665 776 066, e-mail: kosz.milicz@8mail.com .

§1
przyjmuje

§5
1. Umowa zostaje zawarta
Umowa wygasa przed tym
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UMOWA NR 0.272.7.2013

na okres od
terminem w przypadku wcześniejszego *yt *rvrtu"iu środków
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1adania, po s iadanyc h pr zez Zamawiaj ące go w plani e fi nans owym,
brutto. skutek wygaśnięcia następuje z końcem danego miesiąca

2, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu
wYPowiedzenia jeżeli WYkonawca dwukrotnie bez uzasadnienia, pomimo doręczonych co
najmniej dwóch wezwań, nie przystąpi do wykonywania usługi lu6 będzie wykonywai jąa".
należylej staranności, a w tym znaruszeniem Umowy.

§6
1, Rozliczanie wYkonanych prac następować będzie fakturami na koniec każdego miesiąca,
wYstawionYmi w oParciu o sprawdzoną, wcześniej przęz Zamawiającego ewidencję
wykonanych usług oraz protokoły odbioru robót.
2, Za wYkonanie usług zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
Zamaw iaj ący zapŁaci Wykonawc y :

ETAP I : Bieżące oczlszczanie miasta Milicz i wsi Sułów zgodnie z formularzem
ofertowym i załącznikiem 1 do przedmiotowego zadania:
a) OPróznianie koszy dwa razy w tygodniu w Sułowie w rynku w ilości l0 - wraz z
usuwaniem nieczYstoŚciami wokół koszy w promieniu 3 m bez, względu na rodzaj,
pochodzenie odpadów wTaz wywozemnieczystości na wysypisko, 

y l

7,30 zł za sztukę (brutto), (słownie: siedem złotych SOjnb, przewidy,rvana ilość 433 szt.,
co daje kwotę (brutto): 3.160,90 zł
b) mYcie i dezYnfekcja wykonywanie drobnych napraw i konserwacji 10 koszy ulicznych w
Sułowie w RYnku wYkonlwane 3 razy w roku 8,00 zł za sztukę (brutto), (słownie: osiem
ztotYch 00/100/, Przewidywana iloŚĆ 30 sztuk, co daje kwotę (brutto): ząołjo zł;
c) codzienne oPróżnianie l10 koszy ulicznych w Miliczu w1az z usuwaniem nieczystości
wokół koszY w Promieniu 3 m bez względu na rodzaj, pochodzenie odpadów oraz
usytuowanie koszy wTaz wywozem nieczystości na wysypiŚko 3,50 zł za sztu-kę (brutto),
(słownie: trzY złote 50/100/, przewidywana ilość 13750 sztuk, co daje kwotę (brutto):
48.125,00 zł;
d) mYcie i dezYnfekcja wykonywanie drobnych napraw i konserwacji l l0 koszy ulicznych wMiliczu wYkonYwane 3 razy w roku 8o00 zł za Śztukę (brutto), (słownie: osiem zł,otych
00/100), przewidywana ilość 330 sztuk, co daje kwotę (ńrutto): 2.640,00 zl;
e) utrą'manie małej architektury - ławek prry drogach gminnych, ciągach pieszych i
Parkach w Miliczu w ilości 125 szt -mycie ławek *ykooyr""ne l razw roku I1r11-rt 

^sztukę (brutto), (słownie: dziesięć złotych 00t100), przewidywana ilość 125 sztuk, co daje
kwotę (brutto): l,.250,00 zł;

f)utrzYmanie małej architektury - ławek przy drogach gminnych, ciągach piesrych i
Parkach w Miliczu w ilości |25 szt malowanie siedzisk i oparć ławeil 1 iaz w roku oraz
wymiana zniszczonych desek oparć i siedzisk 201,00 złlszti*ęPrutto), (słownie: dwieściejeden złotYch 00/100/, Przewidywana ilość 125 sztuk, co daje t<wotę'lbrutto): 25.125,00
zł;
g) oPrysk utwardzonych terenów miejskich i wiejskich obejmuje 3 krotny oprysk
Środkami chwastobójczymi terenu Rynku w Miliczrri Sułowie o po*i.""chni 10400 m2
0,08 zUm2(brutto), (słownie: zero złoĘch 08/100/, przewidywana iIóść: 31200m2 , co daje
kwotę (brutto): 2.496,00 zł;

fi nansowyc h na r e alizacj ę
tj. kwoty: 192.196,36 zł
kalęndarzowego.
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ETAP II : Bieżące utrzymanie czystości - mechaniczne oraz ręczne zamiatanię i
oczyszazanie dróg wraz z pozimowym oazyszczaniem chodników na terenie Gminy Milicz,
zgodnie zformularzem ofertowymi załącznikiem nr 2 do przedmiotowego zadania:

a)Bieżące utrzymanie crystości - mechaniczne otaz ręczne zamiatanie i oczyszczanie
dróg wraz z pozimowym oczy§zczaniem chodników na terenie Gminy Milicz -ręczne
usunięcie darni wokół obrzeĘ chodnikowych - pozimowe;
-oczyszcz,enie z zanieczyszczeń chodników - pozimowe;
-ręczne usunięcie zalegającej darni wokół krawężników drogowych - pozimowe i
jesienne1
-oczyszczenie z zanieczyszczeńjezdni w obrębie wysepek, zatok oraz oczyszczanie jezdni
- pozimowe i jesienne;
-mechaniczne i ręczne zamiatanie i oczyszczanie ulic - w tym pozimowe i jesienne
- wywóz niecrystości na wysypisko 0109 zUm2 brutto, (słownie: zero złoĘch 09/100/,
przewidywana ilość: 154452,5 m2, co daje kwotę (brutto): 13.900,73 zł1'

b) ręczne usunięcie darni wokół obrzeĘ chodnikowych - pozimowe 0109 zUm2 brutto,
(słownie: zero złoĘch 09/100 zł), przewidywana ilość: 14532m2, co daje kwotę (brutto):
1.307,88 zł;

c) Bieżące utrrymanie czystości - mechaniczne oraz ręczne zamiatanie i oczyszczanie
terenu Rynku w Miliczu i Sułowie wrazz pozimowym oczy§zczaniem chodników
-ręczne usunięcie darni wokół obrzeĘ chodnikowych - pozimowe;
-ocTyszczenie z zanieczyszczeń chodników - pozimowe;
-ręczne usunięcie zalegającej darni wokół krawężników drogowych - pozimowe i
jesienne;
-oczyszczenie z zanieczyszczeńjezdni w obrębie wysepek, zatok oraz oczy§zczanie jezdni
- pozimowe i jesienne;
_mechaniczne i ręczne zamiatanie i oczyszczanie ulic - w tym pozimowe i jesienne
- wywóz niecrystości na wysypisko - 0109 zUm2 brutto, (słownie: zero złoĘch 09/100/;
przewidywana ilość: 312000 m2 , co daje kwotę (brutto): 28.080,00 zł;

ETAP III: utrzymanie czystości terenu przy wiatach przystankowych i przy koszach na
terenach wiejskich Gminy Milicz zgodnie z formularzem ofertolvym i załącznikiem nr 3 do
przedmiotowego zadania .,

a) opróżnianie 133 kosry ulicznych w znajdujących się prry wiatach przystankowych,
drogach, placach zabaw w wioskach Gminy Milicz wykonywane 7 r5 raza w roku wraz z
usuwaniem niecrystości wokól koszy w promieniu 3 m bez względu na rodzaj,
pochodzenie odpadów orarz usytuowanie koszy wraz wJrwozem niecrystości na
wysypisko, wykonywanie drobnych napraw i konserwacji koszy: 9100 zVsztukę (brutto),
(słownie: dziewięć złotych 00/100/, przewidywana ilość: 998 sztuk co daje lrwotę
(brutto): 8.982,00 zł
b) mycie i dezynfekcja 133 koszy ulicznych znajdujących się przy wiatach
przystankowych, drogach, placach zabaw w wioskach Gminy Milicz wykonywane 3 razy
w roku - 20100 zVsztukę brutto, (słownie: dwadzieścia złotych 00/100/, przewidywana
ilość: 399 sztuk co daje kwotę (brutto): 7.980,00 zł.

c) zamiatanie powierzchni wiat prrystankowych o łącznej ilości 89 szt. - wykonywane 9
razy w roku, wywóz nieczrystości na wysypisko 20100 zVsztukę brutto, (słownie:
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dwadzieścia zło§ch 00/100/, przewidywana ilość: 801 sztuk co daje kwotę
16.020,00 zl:

(brutto):

d) wykaszanie terenu wokół wiat przystankowych o łącznej itości 89 szt. na szerokość 3
mb wykonywane 4 razy w sezonie, wywóz niecrystości na wysypisko
(brutto), słownie: dziewiętnaście zło§ch 00/100, przewidywana ilość: 356
kwotę (brutto): 6.764,00 zł;

- 19,00 zUszt.
sztuk co daje

|. ETAP IV: Wyłapyrvanie i zapewnianie miejsca w schronisku bezdomnym psom i
usuwanie zabi§ch zwierząt z terenów gminnych:

a) wyłapywanie i zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym psom będzie odbywało
się po zgłoszeniach przez Zamawiającego a po zlapaniu psa Wykonawca będzie odwoził
zwierzę do schroniska dla zwierząt 200100 złzasztukę brutto, (słownie: dwieście złoĘch
00/100/, przewidywana ilość: 24 sztuk co daje kwotę (brutto): 4.800,00 zł;

b) usuwanie zabitych zwierząt z terenów Gminy Milicz będzie odbywało się po
zgłoszeniach przez Zamawiającego i będzie obejmowało uprzątnięcie padłego
zwierzęcia, uprzątnięcie terenu oraz uĘlaację zwierzęcia 100100 zł za sztakę, (słownie:
sto zło§ch 00/100), przewidywana ilość: 10 sztuk co daje kwotę (brutto): 1.000,00 zł.

3. NaleznoŚci za wykonane prace Zamawiający zapłaci w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury wyaz z protokołem odbioru robót, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
4.W razie zwłoki w płatności należnościZamawiający zapłaci ustawowe odsetki.
5. w treści faktury wykonawca powinien powołać numer niniejszej umowy.

Wykonawc azapłaci Zamawiającemu O*u u-§olru,
1. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamavłiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - w wysokości 5.000 zł,
2. z tylułu nie uzgodnionego z Zamawiającym odstępstwa od harmonogramu wykonania
zleconych prac - za każdy rozpoczęty dzień opóznienia (lub inny przypadek odstępstwa) w
wysokości 200 zł,
3. zakażdy przypadek nieuprawnionego skorzystania z pomocy podwykonawców _ 1.000zł.
Zamawiający może potrącić kwotę należnej kary umownej z nąbliższej płatności naleznej
Wykonawcy tl'tułu realizacji Umowy. Potrącenie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
ukończenia robót lub wykonania jakichkolwiek inrrych obowiązków i zobowiązań
wynikających z Umowy.

§8
1. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powoduj ącej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie mozna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający moze odstąpiĆ od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
2. W takim przypadku Wykonawcamoże żądaó wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części umowy do dnia odstąpienia.
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§9
l. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, na
podstawie art. l44 ust. l Ustawy w następujących przypadkach:
a) wystąpienia okoliczności, które zaistniały nięzalężnie od Wykonawcy, bądż
Zamawiającego, a których Strony przy dołożeniu należytej staranności nie mogły w dniu
podpisywania Umowy przewidzieć ani im zapobiec (przykładowe okoliczności):
- siła wyższa,
- katastrofy naturalne,

- nadzwyczajne zjawiska pogodowe np. znaczne opady atmosferyczne,
- zamięszki społeczne,
- sptzęcznę z przepisami działania osób trzecich itp.;

b) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na dostawy określone w przedmiocie
zamówienia, częgo następstwem będzie zmiana wynagrodzenia umownego brutto.
c) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego - w szczególności osób
nadzoruj ąc ych prowad zenie pr ac;
d) zmiany zakresie powierzenia podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie
Wykonawcy;
e) przejęcia przez Zamautiającego odpadów komunalnych w rozumieniu ustawy z dnia
13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 20l2r. nr 0, poz. 39I,
t j.).
2.W przypadkach wskazanych w ust. 1 strona dążąca do zmiany umowy każdorazowo
obowiązana jest przedstawić na piśmie argumenty przemawiaj ące za dokonaniem zmian .

§10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

§ 11

W przypadku braku porozumienia spory związane
przez sąd miej scowo właściwy dla Zamawiaj ąc e go.

§l2
Integralną część umowy stanowi oferta złożona
przetargow)rm, na podstawie której dokonano wyboru

z realizacją umowy rozstrzygane będą

§13
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących
Wykonawcy, trzy dla Zamawiaj ące go.

ZAMAWIAJĄCY
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.§ 43. §iĘ, !118.13_ż?.ą,?i

przęz Wykonawcę w postępowaniu
Wykonawcy.

egzemplarzach, jeden egzemplarz dla

WYKONAWCA

PRzEDslEBIoRsrwo Wtrtosnr§firu}
KOsz
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