
   

UMOWA NR ………………./0220/ZZM/2017 (PROJEKT) 

 

zawarta w dniu  ............................................. r. w  Łodzi pomiędzy 
 

pomiędzy Miastem Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź (NIP 7250028902) – 

Zarządem Zieleni Miejskiej, ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź, w imieniu którego 
działa: 
Milena Olczak –Z-ca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej d.s. Finansowych  
i Administracyjnych, zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym” 

a 
firmą:………………………………………………………………………………………………………………………………….,  

NIP: ……………………………………………………………. reprezentowaną przez …………………………………………,  

zwaną dalej ,,Wykonawcą”. 
 

 

 

 § 1. 

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2164) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do 
wykonania usługę budowy usługę mechanicznego zamiatania  alejek oraz wynajmu 
śmieciarki w celu zapewnienia porządku cmentarzy komunalnych w okresie przygotowań do 
Wszystkich Świętych w 2017 r. 
.  
  

 

§ 2. 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: 
• zamiataniu mechanicznym alejek na terenie cmentarzy komunalnych Doły, 

Szczecińska i Zarzew (odpady zdeponowane będą na terenie nekropolii w miejscach 
wskazanych przez pracowników cmentarza) za pomocą zamiatarek wyposażonych  
w szczotki walcowe i rury ssawne do liści i większych odpadów, 

• wynajmie śmieciarki wraz z kierowcą w celu opróżniania pojemników 1100 l 
rozlokowanych na Cmentarzu Komunalnym Doły, (zdeponowanie odpadów nastąpi w 
kontenerze znajdującym się na stacji przeładunkowej na terenie nekropolii. 

 
2. Przewidywany harmonogram prac wg poniższego zestawienia: 

 
Harmonogram pracy zamiatarek i śmieciarki  

Data  Sprzęt 

Cmentarz 

Doły Szczecińska Zarzew 

26.10.2017 

zamiatarka  
typ 1  8 godz.   
zamiatarka  
typ 2     8 godz. 

 
27.10.2017 

zamiatarka  
typ 1 8 godz.     



zamiatarka 
typ 2 8 godz. 

30.10.2017 

zamiatarka 
typ 1 8 godz. 
zamiatarka 
typ 2 8 godz. 
śmieciarka 8 godz.     

31.10.2017 

śmieciarka 8 godz.     
zamiatarka 
typ 1 8 godz.     
zamiatarka 
typ 2 8 godz.     

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu w zależności od 
panujących warunków atmosferycznych oraz ilości odpadów w danym dniu 
roboczym. 

4. Wykonawca powinien zastosować sprzęt umożliwiający pracę w alejkach 
cmentarnych o różnej szerokości alejek: 

• CK Doły alejki szerokości min. 2,2 m (zamiatarka typ 1) i 3,00 m (zamiatarka 
typ 2), 

• CK Szczecińska alejki szer. min. 3,00 m (zamiatarka typ 1), 

• CK Zarzew alejki szer. min. 2,2 m (zamiatarka typ 2). 
 

 

 
§ 3. 

Termin realizacji: od dnia podpisania umowy  do dnia 31.10.2017 r. 
 

§ 4 

1. Wykonawca  zobowiązuje się, że czynności realizowane w ramach umowy będą 
prowadzone tak, aby nie zakłócać powagi miejsca oraz przebiegu odbywających się 
ceremonii pogrzebowych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy i do wykonywania zlecanych zadań zgodnie z zasadami 
prowadzenia profesjonalnej działalności. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników . 
4. Na koordynatora robót prowadzonych na terenie nekropolii wyznacza się kierowników  

obiektów: 
Doły – panią Agnieszkę Kosicką – tel. 42 678 60 27,  519 624 059, 
Szczecińska – panią Bożenę Grzywacz, tel. 42 655 82 67, 519 624 360, 
Zarzew – panią Helenę Maciejewską – tel. 42 649 17 62, 519 623 884.   

5. W przypadku stwierdzenia  wad lub nieprawidłowości w wykonaniu czynności będących 
przedmiotem zamówienia, stwierdzonych przez koordynatora, Wykonawca zobowiązany 
jest do naprawienia nieprawidłowości w terminie do 1 dnia od momentu stwierdzenia.  
W przypadku braku usunięcia wad lub nieprawidłowości zastosowanie mają 
postanowienia z § 8 umowy . 



 
§ 5. 

Strony wyznaczają do współpracy: 
a) Zamawiający:  Naczelnik Wydziału Cmentarzy Komunalnych – Małgorzata 

Ciechomska  tel.: 42-632-75-09 w. 417 
b) Wykonawca: ………………………….. 

§ 6. 

Wykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji umowy do: 
 
a) Posiadania opłaconej polisę z tytułu  odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie niższej 
niż 100 000,00 zł (słownie:  sto tysięcy złotych). 

b) Zapewnienia ciągłości w/w ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej.  

 

 § 7. 

1. Za prace, określone w  § 1 i § 2, strony ustalają ceny jednostkowe zgodnie z załączonym 
Formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do umowy) . 

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie stanowiące iloczyn cen jednostkowych netto 
określonych w formularzu ofertowym i ilości przepracowanych godzin wykazanych  
w załączonych kartach drogowych + podatek Vat. 

3. Ogólna wartość przedmiotu  umowy do kwoty: ……………………………. zł brutto, 
(słownie: …………………………………………… brutto.).  

4. Powyższe kwoty uwzględniają wszystkie czynności wymienione w § 1 i 2. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 
prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu umowy oraz wyczerpuje 
wszelkie roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

5. Regulowanie należności dokonywane będzie na podstawie przedstawionej przez 
Wykonawcę faktury VAT oraz załączonych kart drogowych pojazdów, w terminie 30 dni  
po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy 
podane na fakturze. 

6. W razie opóźnienia w uiszczaniu należności Zleceniobiorca będzie naliczał odsetki 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Dane do faktury: 
 

Nabywca: 
Miasto Łódź 

Ul. Piotrkowska 104 

90-926 Łódź 

NIP: 7250028902 

 

Odbiorca faktury: 
Zarząd Zieleni Miejskiej 

ul. Konstantynowska 8/10 

94-303 Łódź 

 

 

 



§ 8. 

1. W przypadku nieterminowego lub nienależytego wykonania usługi Wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 50,00 złotych  za każdy 
przypadek nieterminowej lub nienależycie wykonanej usługi .  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania z wartości faktury wartość kar umownych, 
o których mowa w ust. 1, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

3. W przypadku, gdy zastosowana kara umowna  nie pokryje poniesionej szkody, 
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
ogólnych. 

4. Niezależnie od przewidzianych w § 8 ust. 1 kar umownych strony zastrzegają sobie prawo 
dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych.  

 

 
§ 9. 

1. 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 7 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu tytułu wykonania części umowy. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy 
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 
a) łamania przepisów prawa przez pracowników Wykonawcy   
b) rażącego naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy, 
c) braku współpracy lub nie stosowania się do poleceń koordynatora,  
d) nie przystąpienia do realizacji umowy w wyznaczonym terminie, 
e) braku polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 6.  

 
 

 

§ 10. 

1. Do spraw nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe z treści niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe 
Sądy Powszechne. 

§ 11. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 
 
________________________                            ______________________ 
        ZLECENIODAWCA                       ZLECENIOBIORCA 


