U m o w a /2017

zawarta w dniu
r. w Łubnicach pomiędzy Gminą Łubnice, z siedzibą w Łubnicach
66a, 28-232 Łubnice reprezentowaną przez:
mgr inż. Annę Grajko – Wójta Gminy Łubnice zwanym dalej Zamawiającym,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Danuty Lasoty
a
zwaną dalej Wykonawcą
o następującej treści:
§1
Niniejsza umowa ze względu na brzmienie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych, z uwagi na fakt, że wartość zamówienia będącego
przedmiotem umowy nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro,
nie podlega rygorom przepisów powołanej wyżej ustawy.
§2
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: Koszenie poboczy
dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice, którego zakres rzeczowy obejmuje:
 dwukrotne koszenie poboczy dróg gminnych –96,654km x 2=193,308 km
(łącznie)
2. Ilość poboczy i działek jest wielkością maksymalną i może ulec zmniejszeniu w
zależności od zapotrzebowania Zamawiającego.
§3
Do wykonania robót Wykonawca użyje własnych maszyn i urządzeń.
§4
1. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotowych robót nastąpi w dniu 01.06.2017 r. a
całkowite jego zakończenie w dniu 30.09.2017 r.
2. Pierwsze koszenie poboczy nastąpi w miesiącu czerwcu 2017 r., natomiast drugie
koszenie w miesiącach sierpień-wrzesień 2017 r. Dokładny termin rozpoczęcia koszenia
będzie uzgadniany każdorazowo z Zamawiającym.
§5
Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzonymi pracami.

§6
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ustalone na podstawie oferty
z dnia
r., którego łączna wartość nie przekroczy kwoty zł brutto (słownie: /100 zł);
2. Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego wynagrodzenia;
3. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawcy nie
wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego
zamówienia na podstawie odrębnej umowy.
§7
1. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie w 2 częściach, każdorazowo po
każdym koszeniu w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury za
wykonane roboty, po spełnieniu przez wykonawcę wszystkich warunków umowy, fakturę
Wykonawca wystawi w przeciągu 14 dni po zakończeniu koszenia.
2. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0.5% wynagrodzenia,
o którym mowa w §9 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0.5%
wynagrodzenia, o którym mowa w §7 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
2. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego
prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli
wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§9
Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swojej ważności formy
pisemnej w postaci aneksu.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym: 2 egz. dla
Zamawiającego 1 dla Wykonawcy.
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