Załącznik Nr 7 do SIWZ

W Z Ó R    U M O W Y

Umowa   nr …… /  2017

W dniu ………………..…. w Lipnie pomiędzy Gminą Miasta Lipna zwanym dalej  "Zamawiającym" reprezentowanym przez: 

Pawła Banasika - Burmistrza Miasta Lipna
przy kontrasygnacie
Marioli Michalskiej - Skarbnika Miasta                                   -  

a …………………………. zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:

- ………………………….

została zawarta umowa o następującej treści: 
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1. Na podstawie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.06 Nr 164 poz. 1163 ze zm.),  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje na warunkach określonych w niniejszej umowie, do wykonania zadanie polegające na Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Lipna w 2018 roku

2. Szczegółowy zakres robót określa  „Wykaz terenów zielonych, zieleńców i parkingów do utrzymania w czystości i porządku”
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Umowę zawiera się na okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018r.
Integralnymi  składnikami  niniejszej  umowy  są: 
1/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
2/ Oferta wykonawcy
3/ Wykaz terenów zielonych, zieleńców i parkingów do utrzymania w czystości i   
    porządku
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Koordynatorem zobowiązań umownych z ramienia Zamawiającego będzie …………….…… 
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1.Za utrzymanie porządku i czystości ulic, chodników, alejek, parkingów i innych placów w Lipnie wraz z ich odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w okresie zimowym, Zamawiający  zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie ryczałtowe brutto (wraz z podatkiem VAT) 
	w stosunku miesięcznym …………….. ( słownie: ………………………100), 
	co za cały okres trwania umowy wyniesie ……………………….. brutto 

( słownie …………………………………………../100)   
2. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie ostatniej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o zrealizowane harmonogramy miesięczne zatwierdzone przez Zamawiającego. Do faktury końcowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dowody zapłaty wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 Ustawy PZP, biorącym udział w realizacji zamówienia. 
3. W sytuacji gdy wykonanie prac będących przedmiotem umowy, jest niemożliwe ze względów na warunki atmosferyczne, Zamawiający potrąci Wykonawcy 1/30 sumy ryczałtowej miesięcznej brutto za każdy dzień nie wykonywania usługi;
     
 5 
Wynagrodzenie za usługę płatne będzie miesięcznie z dołu, w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury przez Wykonawcę,  na konto wskazane przez Wykonawcę. 
 
§ 6
	Wytwórcą odpadów, których uprzątnięcie jest przedmiotem niniejszej umowy jest zlecający wykonanie niniejszej usługi, czyli Zamawiający.
	Wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy Wykonawca wykonywać będzie wg harmonogramu prac określonych w „Wykazie terenów zielonych, zieleńców i parkingów do utrzymania w czystości i porządku”


§ 7
1.  Wykonawca zobowiązuje się przedkładać najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, na miesiąc następny, „Harmonogram utrzymania w czystości i porządku terenów zielonych, zieleńców i parkingów z podziałem na poszczególne dni”.
2. Szczegółowy harmonogram sprzątania powinien być zgodny z „Wykazem terenów zielonych, zieleńców i parkingów do utrzymania w czystości i porządku”.

§ 8
1.Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
1/  za każdy dzień niewykonania prac objętych „Harmonogramem utrzymania w czystości”, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1/15 wartości ryczałtowej miesięcznej brutto.
2/ w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyłącznej winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 30 % wartości określonej w ofercie na formularzu do podania cen ofertowych zamówienia
3/ Łączna wartość należnych Zamawiającemu kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości określonej w ofercie na formularzu do podania cen ofertowych zamówienia
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar umownych  z przysługującego  mu wynagrodzenia.
3. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość   zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
4. Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od egzekucji naliczonych kar umownych. 
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1.W czasie trwania umowy Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem usług objętych umową.
2.Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków i innych zdarzeń zaistniałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, których skutkiem będą ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do Zamawiającego.

§ 10
1. Zmiana postanowień zawartej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie z zastrzeżeniem ust.2
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.      
   
§ 11
1.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2.Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach:
	z przeznaczeniem 1 egzemplarz dla Zamawiającego  
	1 egzemplarz dla Wykonawcy.

	

Podpisy stron umowy:

               Zamawiający:                                                                   Wykonawca:



