WZÓR
Umowa Nr 2021/RW/OŚ/……
zawarta w dniu ………………………….. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa
Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz
zwanym dalej Zamawiającym
a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą
uprawnionym do wykonania robót objętych niniejszą umową na podstawie wybranej w dniu
……………………………….. oferty, o następującej treści:
§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego prac polegających na posegregowaniu
drewna pozyskanego w wyniku realizacji inwestycji na terenach gminnych wraz z dalszą jego obróbką, zgodnie
z warunkami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty z dnia 12.04.2021 r. stanowiącym integralną część
umowy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 31.07.2021 r.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto …………………….. zł /słownie: ………………………………/.
2. Wynagrodzenie uregulowane zostanie przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nr ………………………………….. w terminie 14 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT
do siedziby Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonanych prac
podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego.
§4
1. Wykonawca jest zobowiązany wypłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy,
b) za niewykonanie w terminie prac w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia niewykonania usługi do dnia odbioru wykonanej
usługi,
c) za nienależyte wykonanie prac w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od dnia stwierdzenia nienależytego wykonania usługi do
dnia należytego jej wykonania oraz odbioru wykonanej usługi.
2. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy bez odrębnego wzywania do ich
zapłaty.
3. W przypadku gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
4. Strony postanawiają, że rozpoczęcie czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi najpóźniej w
terminie 10 dni licząc od daty zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę. Czynności odbiorowe winny być
zakończone w ciągu 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia.
5. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zgłoszenia do odbioru przez Wykonawcę pod
warunkiem, że w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, iż zgłoszone do odbioru prace zostały
faktycznie zakończone i nadają się do odbioru.
W przeciwnym przypadku, za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę zakończenia spisania
protokołu odbioru prac.
§5
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności.
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§6
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§7
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
1. Nr identyfikacyjny NIP Zamawiającego
2. Nr identyfikacyjny NIP Wykonawcy

§8
– 753-241-45-79
– ……………………….

§9
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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