UMOWA NR …………
zawarta w dniu …………. pomiędzy Gminą Nysa, w imieniu której działa :
Burmistrz Nysy - Kordian Kolbiarz
zwaną dalej Zamawiającym,
a................. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą…………. W………………….
……………..ul………….. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (lub………..,wpisanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr……………
z siedzibą………………..,NIP…………… Regon………… reprezentowanym przez……….)
zwanym dalej Wykonawcą .
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następującej usługi:
„Wykonanie i utrzymanie letniej obsady kwiatowej na wskazanych terenach
Nysy w 2020 r.”
2. Szczegółowy zakres prac do wykonania określony jest zaproszeniu do złożenia oferty.
3. Integralną częścią składową niniejszej umowy jest ponadto oferta Wykonawcy.
§2
Przedmiot umowy Wykonawca wykona do dnia 31.10.2020 r. – II etap, z tym że obsada
winna zostać wykonana do dnia 29.05.2020 r. – I etap.
§3
Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………… brutto (słownie:
……………………………………...).
§4
1. Rozliczenie należności Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi fakturą
częściową i fakturą końcową – sporządzonymi odpowiednio w oparciu o protokół odbioru
I etapu i protokół odbioru końcowego sporządzonego po wykonaniu II etapu, potwierdzonych
przez Zamawiającego.
2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy uregulowana zostanie przez Zamawiającego
na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie14 dni od daty otrzymania faktury.
W przypadku przekroczenia terminu płatności o 7 dni Wykonawca może naliczyć odsetki
ustawowe za opóźnienie.
§5
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie
w wyniku realizacji robót.
§6
1.Wykonawca jest zobowiązany wypłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10 % wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 3 niniejszej umowy,

2) za odstąpienie przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym od umowy
z przyczyn Wykonawcy, w szczególności w przypadku nienależytego lub
nieterminowego wykonywania prac, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 3 niniejszej umowy,
3) za opóźnienie w wykonaniu obsady w wysokości 2% kwoty wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wskazanego w § 2.
2. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
3. W przypadku gdy szkoda przewyższa naliczone kary umowne Zamawiający zastrzega
sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach określonych
w kodeksie cywilnym.
§7
Przedstawicielami Zamawiającego w odniesieniu do realizacji przedmiotu umowy są:
Kamila Koczut, Krystyna Pawlus, Magdalena Ermel.
§8
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego
aneksu pod rygorem nieważności.
§9
1. Nr identyfikacyjny NIP Zamawiającego 7532414579
2. Nr identyfikacyjny NIP Wykonawcy
……………
§ 10
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 12
Umowa została
sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach w dwóch
egzemplarzach dla Zamawiającego oraz w jednym dla Wykonawcy.
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