UMOWA
zawarta w dniu …............r. w Mniszkowie pomiędzy:
Gminą Mniszków, ul. Powstańców Wlkp. 10, 26-341 Mniszków, NIP 768-17-19-189, reprezentowaną przez
…........................................................................., zwaną dalej Gminą,
a …..................................................., NIP …............................, reprezentowane przez …......................, 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. 2015 r., poz. 2194)
§1.
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy i montażu układu pomiarowego zużycia oleju napędowego online z
mechanicznym przepływomierzem w pojazdach należących do Gminy Mniszków:
1. ciągnik rolniczy RENAULT model 155.54 o mocy 106 kW, nr rej. EOP 64M5,
2. koparka kołowa O&K MH4 o mocy 57 kW, nr fabryczny 283943,
zgodnie ze złożoną ofertą.
1.
2.

§2.
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy oraz montażu wraz z uruchomieniem układu pomiarowego
określonego w §1 w terminie do 30.06.2017 r.
Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zamontowany układ pomiarowy oraz prawidłowe działanie
oprogramowania.

§3.
Cenę za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę:
1. Za dostawę, montaż i uruchomienie układu pomiarowego - …............. zł brutto (słownie:.............)
2. Opłata abonamentowa za utrzymanie przesyłu danych online za okres 36 miesięcy (okres trwania umowy) ….............. zł brutto (słownie:.........), miesięcznie …...................* zł brutto (słownie:...................)
* kwota opłaty abonamentowej/36 miesięcy
1.
2.
3.

§4.
Zapłata za dostawę, montaż i uruchomienie układu pomiarowego realizowana będzie na podstawie faktury
wystawianej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od wykonania zamówienia.
Zapłata za abonament w celu utrzymania przesyłu danych online będzie następować w okresach
miesięcznych, w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Gminie.
Zapłata dokonywana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.

§5.
Gmina może odstąpić od umowy gdy:
1. Wykonawca zwleka z rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 14 dni lub
dopuszcza się zwłoki w usunięciu usterek gwarancyjnych przez okres dłuższy niż pięć dni licząc od
pisemnego (e-mail) wezwania do ich usunięcia.
2. Wykonawca wadliwie realizuje przedmiot umowy i mimo upływu wyznaczonego przez Zamawiającą
terminu nie zmienia sposobu wykonania przedmiotu umowy.
1.
2.
3.

§6.
W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części Wykonawca zobowiązany
będzie do zapłaty na rzecz Gminy kary umownej w wysokości 5% kwoty określonej w § 3 pkt.1 za każdy
dzień zwłoki w jej realizacji.
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.
W przypadku odstąpienia przez Gminę od umowy z winy Wykonawcy zapłaci on na jej rzecz karę umowną w
wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100).

§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.
WYKONACA:

GMINA:

