
        Załącznik Nr 6  
 
 
 
 

U M O W A  
 

zawarta w dniu …………………, pomiędzy: Gminą Miasto Rawa Mazowiecka, 
reprezentowaną przez: 
Pana Eugeniusza Góraja – Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a …………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 
 

§ 1. 
 

1. Zamawiający  zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pracę  polegające na: 
1) opróŜnianiu nieczystości stałych ( makulatury, tworzyw sztucznych, szkła) z 

pojemników  typu IGLLO  rozstawionych na terenie miasta Rawa Mazowiecka 
i przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, zwanych dalej 
„pojemnikami”, w ilości: pojemnik  typ 1,4 – szt. 46 i pojemnik 2,6 – szt. 23, 

2) utrzymaniu w czystości i porządku  placu  przylegającego do  ustawionych 
pojemników, 

3) myciu i dezynfekcji pojemników zgodnie z zaleceniami słuŜb sanitarnych przy 
uŜyciu materiałów własnych Wykonawcy, 

4) bieŜącej konserwacji pojemników przy uŜyciu materiałów  Wykonawcy, 
5) dbałości o wygląd estetyczny pojemników ustawionych w kompletach: na 

szkło- pojemnik zielony, na papier – pojemnik niebieski i na plastik – 
pojemnik Ŝółty, 

6) wymianie zuŜytych pojemników na nowe zakupione przez Zamawiającego. 
2. Uzyskane podczas wykonywania przedmiotu umowy  odpady stałe tj. makulaturę, 
szkło, tworzywo sztuczne Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dostarczy   
podmiotom posiadającym stosowne  zezwolenia w zakresie  odzysku lub 
unieszkodliwiania  odpadów zgodnie  z zasadami  gospodarowania odpadami, 
wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. 

 
§ 2. 

 
Wykonawca opróŜniać będzie pojemniki  w miarę potrzeb, tak aby nie dopuszczać do ich  
przepełnienia. 

§ 3. 
Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę  do składania informacji  do  dnia  31 stycznia 
kaŜdego roku sprawozdawczego objętego okresem zamówienia  zbiorczego zestawienia ilości 
odpadów selektywnie zebranych z uwzględnieniem ilości odpadów przekazanych do 
recyklingu oraz ilości  odpadów, które zostały  zdeponowane  do chwili ich przekazania, 
łącznie z kserokopiami  dokumentów potwierdzających recykling. 

§ 4. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w czasie                 
wykonywania przedmiotu zamówienia.  
 



§ 5. 
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia  01.01.2010 do dnia  31.12.2012 roku. 
 

§ 6. 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy  przysługiwać będzie wynagrodzenie  
w wysokości  ………….. brutto / słownie: …………………/. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przez 
Zamawiającego w 36 równych ratach miesięcznych, w wysokości  …………….zł. 
brutto /słownie: …………………………………………./  kaŜda rata, na podstawie 
faktury, przelewem na konto Wykonawcy …………………….., w terminie 30 dni 
licząc od dnia jej doręczenia. 

§ 7. 
1. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania 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 
500,00 zł ( słownie: pięćset złotych).    

 
§ 8. 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego. 

 
§ 9 

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

 
 


