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Istotne postanowienia umowy  

(RYCZAŁT – płatność końcowa jednorazowa) 

 

                                                

 

U MOWA  nr  ………………… 

zawarta w dniu ……….… 2019 r.  

  

pomiędzy:  

Miastem Piotrków Trybunalski z siedzibą przy Pasażu Karola  Rudowskiego 10,  

97 – 300 Piotrków Trybunalski  

reprezentowanym przez: 

I Zastępcę Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – Adama Karzewnika 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

firmą  

......................................................................................................................................................... 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest mechaniczne wykoszenie roślinności porastającej dno  
kąpieliska Słoneczko, mechaniczne wykoszenie części skarp zbiornika Wodnego Bugaj  
i kąpieliska Słoneczko oraz  wykoszenie roślinności porastającej dno zbiornika wodnego 
Bugaj po lewej stronie licząc od betonowego wału o długości ok. 800 m  
i szerokości ok. 20m od brzegu lustra wody wraz z usunięciem uzyskanej biomasy  
z powierzchni koszonej i zagospodarowanie jej we własnym zakresie (zakres prac stanowi 
mapa załącznik 1, łącznie około 4 ha). Koszenie powinno się odbyć w  jak najmniejszej 
odległości od dna zbiornika, które na warunkach niniejszej umowy, zgodnie ze złożoną  
w przetargu nieograniczonym ofertą, zamawiający powierza wykonawcy,  
a ten wyraża na to zgodę.  

2. Szczegółowy obszar do realizacji zadania stanowi załącznik graficzny do niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób odpowiadający 
wymogom prawnym i technicznym mającym zastosowanie w przedmiocie umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu robót, uprzątnięcia terenu, 
wywiezienia i utylizacji odpadów we własnym zakresie. 
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5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem, kadrą osobową oraz stosownym 
sprzętem, w zakresie niezbędnym do wykonania usługi stanowiącej przedmiot umowy  
z należytą starannością 

6. W przypadku dokonania uszkodzenia lub zniszczenia infrastruktury technicznej podczas 
wykonywanych prac, wykonawca zobowiązuje się do przywrócenia  do stanu poprzedniego. 

§ 2 

Termin wykonania usługi stanowiącej przedmiot umowy strony ustalają na 30 dniu od dnia 
podpisania umowy.  

 

§ 3 

Z tytułu wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 Wykonawca otrzyma 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości   ……………..….. zł/netto plus podatek VAT tj. 
……………………zł brutto (słownie złotych………………………………………………). 

 

§ 4 

1. Za datę wykonania przedmiotu umowy w terminach określonych w §1 ust.1 przyjmuje się 
datę obustronnego podpisania protokołu odbioru bez uwag.  

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  w protokole odbioru wykonawca ma 7 dni na 
ich usunięcie.  

3. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru bez uwag jest dla Wykonawcy 
potwierdzeniem wykonania usługi i upoważnieniem do wystawienia faktury. 

4. Płatność nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy, o którym  mowa w §1 ust. 1,  
w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 
Zamawiającego.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 uwzględnia wszelkie koszty, jakie Wykonawca musi 
ponieść w celu realizacji umowy.  

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizował samodzielnie przy udziale 
własnego potencjału technicznego.  

2. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę w skutek okoliczności, 
za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia brutto wskazanego  
w §4, 

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za 
każdy dzień opóźnienia( licząc od kwoty brutto podanej w §4), 

3) za nie usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych w protokole odbioru w ciągu 7 dni od 
dnia powiadomienia w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wskazanego w  §4; 

4. Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy, przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiający może dochodzić od 
Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 
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§ 6 

1. Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca 
wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie 
przez ustawę Prawo zamówień publicznych (art. 147) w wysokości 10 % zaoferowanej 
ceny ofertowej brutto.  

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ............... zł 
słownie: …..……………………, w formie......................................................  

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad 
termin określony w §2 umowy. 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez Zamawiającego.  

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia  
i bez zmniejszenia jego wysokości.  

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia   
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

8. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca 
dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie terminów ważności 
wniesionego w innej formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
oraz polisę OC. 

 

§ 7 

1. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
miejscowy właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepis kodeksu cywilnego. 

3. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  
dla każdej ze stron. 

 

   Wykonawca:        Zamawiający: 

 

 

 

 


