UMOWA
zawarta w dniu ….......... r. w Mniszkowie pomiędzy: Gminą Mniszków, ul. Powstańców
Wlkp. 10, 26-341 Mniszków, NIP 768-17-19-189 reprezentowaną przez Pawła Werłosa –
Wójta Gminy Mniszków
zwaną dalej Gminą,
a …........................................... reprezentowanym przez …........................ – właściciela firmy
zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści :
Podstawa prawna zawarcia umowy: Kodeks Cywilny w związku z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 ze zm.)
§1.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę wykaszania przydrożnych rowów oraz poboczy
dróg gminnych własnym ciągnikiem rolniczym przy wykorzystaniu kosiarki bijakowej na
wysięgniku będącej własnością Gminy Mniszków. Usługa wykaszania dotyczy, w zależności
od potrzeb, poboczy i rowów dróg gminnych.
§2.
1. Zakres prac będzie na bieżąco uzgadniany z upoważnionym przedstawicielem Gminy
Mniszków.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w terminie od dnia 09.11.2015 r. do
25.11.2015 r.
§3.
Cenę brutto za 1 km bieżący pracy agregatu ciągnik - wykaszarka w jednym przejeździe
strony ustalają na kwotę …....zł (słownie: ….......... złotych 00/100) brutto.
§4.
1. Zapłata za wykonaną usługę realizowana będzie na podstawie faktury wystawionej
przez Wykonawcę po wykonaniu zamówienia, w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia Gminie.
2. Zapłata
dokonana
będzie
na
rachunek
bankowy
Wykonawcy
nr
…...................................
§5.
1. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Gminy kary umownej w
wysokości 5% wartości usługi za każdy dzień zwłoki w jej wykonaniu.
2. W sytuacji, gdy kary umowne przewidziane w ust. 1 nie pokryją szkody, Gminie
przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, zgodnie z
przepisami procedury cywilnej.
§7.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu
cywilnego.
§8.
Zmiana niniejszej umowy może nastąpić jedynie na piśmie, pod rygorem nieważności.
§9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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