Załącznik nr 3
Umowa ZMIANA
Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl –
Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl,
reprezentowanym przez :
1. Dyrektora
– Gretę Ostrowską
2. Gł. Księgowego – ……………………….
zwaną dalej „Zamawiającym”,
zawarta w dniu ……………….. w

a firmą :
……………………………………..
………………………………………….
reprezentowaną przez ;
………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”
W wyniku przeprowadzonego „rozeznania cenowego” zgodnie z regulaminem POSIR-§ 4 ust.
1 pkt 2, dotyczącym zamówień poniżej 30000 euro, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr
17/2018 z dnia 19.06.2018 Dyrektora POSIR (zamówienie do którego nie stosuje się
przepisów ustawy Pzp – art. 4 ust 8), została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dostawa świadczona przez Wykonawcę na rzecz
Zamawiającego, polegająca na:
1) najmie przenośnego kontenera sanitarnego
2) najmie przenośnego kontenera biurowego
3) najem zbiornika na fekalia
2. Przedmiot umowy obejmuje także :
1) załadunek u Wykonawcy i rozładunek u Zamawiającego kontenerów i zbiornika na
fekalia;
2) załadunek u Zamawiającego i rozładunek u Wykonawcy kontenerów i zbiornika na
fekalia – po zakończeniu umowy
3) transport docelowy do zamawiającego i zwrotny do Wykonawcy kontenerów i
zbiornika na fekalia
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie informacje konieczne do realizacji
przedmiotu zamówienia.
4. Integralną częścią umowy są rysunki techniczne kontenerów i zbiornika na fekalia.
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy
Termin i miejsce dostawy
1.
2.

§2
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kontenery i zbiornik na fekalia w terminie do
dnia 01,12,2019
Miejsce dostawy : Przemyśl ul. Pasteura -górna stacja stoku narciarskiego
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Wynagrodzenie
§3
Wynagrodzenie za dostawę kontenerów i zbiornika na fekalia obejmuje wszelkie koszty
związane z realizacją przedmiotu umowy przez Wykonawcę..
1. Kontener sanitarny
Oznaczenie
wynagrodzenie miesięczne
transport docelowy
transport zwrotny
sprzątanie końcowe
Razem

Cena (netto)

2. Zbiornik na fekalia
Oznaczenie
wynagrodzenie miesięczne

Cena (netto)

3. Kontener biurowy
Oznaczenie
wynagrodzenie miesięczne
transport docelowy
transport zwrotny
sprzątanie końcowe
Razem

Cena (netto)

OGÓŁEM poz. 1+2+3 =…………….. zł/rok netto, …………….. zł (podatek VAT 23%),
……………… zł/rok brutto – słownie: ……………………………………………………………..
Przyjęcie i zwrot kontenerów i zbiornika na fekalia
§4
Przyjęcie i zwrot kontenerów i zbiornika na fekalia odbywa się na podstawie protokołów.
Protokoły powinny zawierać m.in. datę, numery kontenerów, wyposażenie, uszkodzenia
kontenerów lub ich wyposażenia, wykraczające poza normalne zużycie.
Warunki płatności
§5
1. Wykonawca wystawi faktury miesięczne do dnia 10 danego miesiąca.
2. Termin płatności faktury do 14 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury.
3. Wykonawca wystawi fakturę na :
Nabywca : Gmina Miejska Przemyśl
Rynek 1,
37-700 Przemyśl
NIP 7952319592
Odbiorca : Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Mickiewicza 30,
37-700 Przemyśl
POSTANOWIENIA OGÓLNE
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§6
W przypadku uszkodzeń przedmiotu najmu, stwierdzonych podczas odbioru końcowego,
wykraczających poza normalne zużycie wynikające z użytkowania, Zamawiający pokryje
koszty naprawy, zgodnie z cennikiem napraw obowiązujących u Wykonawcy. Zakres i
rodzaj uszkodzeń powinien zostać określony w protokole odbioru kabiny lub kontenera.
2. Nieobecność przedstawiciela Zamawiającego w uzgodnionym terminie zwrotu
przedmiotu najmu, nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za stwierdzone
uszkodzenia i braki. W takim przypadki Wykonawca może sporządzić protokół odbioru
jednostronnie.
3. Zamawiający
1) zapewni miejsce na bezpieczne i zgodne z prawem ustawienie i używanie przedmiotu
najmu, oraz na swobodny dojazd po nawierzchni utwardzonej samochodem
ciężarowym;
2) posiada wymagane zezwolenia związane z miejscem ustawienia przedmiotu najmu
oraz dojazdem do niego samochodem ciężarowym;
3) nie może usuwać przedmiotu najmu z miejsca jego ustawienia oraz nie może oddać
go osobie trzeciej w podnajem bez zgody Wykonawcy;
4) zapewni, że przedmiot najmu będzie używany zgodnie z jego przeznaczeniem;
5) zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o uszkodzeniu lub utracie przedmiotu najmu;
6) odpowiada za zwrot przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym w stosunku do
stanu, w jakim został on dostarczony, jednak nie odpowiada za jego zużycie
wynikające z prawidłowego używania.
4. Jeżeli Zamawiający uniemożliwi Wykonawcy odebranie przedmiotu najmu z miejsca jego
używania po zakończeniu najmu, wówczas Zamawiający będzie uiszczał opłatę, za okres
do czasu jego odebrania, w wysokości podwójnego czynszu za najem.
1.

§7
Umowa jest zawarta na okres od dnia 03.12.2019 do dnia 30.11.2020.i może zostać
wypowiedziana przez każdą ze stron z miesięcznym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec
miesiąca kalendarzowego.
Zmiany umowy
Wszelkie zmiany i uzupełnienia
rygorem nieważności

§8
treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod

Odstąpienia od umowy
§9
Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:
1. Wykonawca nie wykonuje swoich zobowiązań zgodnie z umową lub też nienależycie je
wykonuje, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do wykonania przedmiotu
umowy,
2. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.
3. W przypadkach określonych w ust. 1-2 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
7 dni

Rozstrzygnięcie sporów
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§ 10
1. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, których strony nie będą
w stanie rozwiązać w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego
Zamawiającego a 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca

2 egz. dla

Zamawiający
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