Załącznik nr 2

UMOWA
zawarta w dniu ……….. w Braniewie pomiędzy Gminą Miasto Braniewo Zakładem
Gospodarki Komunalnej w Braniewie przy ulicy Rzemieślniczej 1; 14-500 Braniewo,
NIP 582-160-78-00 reprezentowaną przez:
Pana Andrzeja Karpińskiego - Dyrektora Zakład Gospodarki Komunalnej
przy kontrasygnacie Pana Janusza Janowiaka – Głównego księgowego
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
Nazwa …............................................................................................…………………….
Siedziba …......................................................................................................……………
nr tel. …........................................................e-mail …........................................................
NIP …...........................................................REGON …....................................................
reprezentowanym przez: .....................................................................................................
zwanego dalej „Wykonawcą” o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest przygotowanie terenu pod kwatery do celów grzebalnych
na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Elbląskiej w Braniewie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 określa oferta
Wykonawcy stanowiąca załączniki do niniejszej umowy.
§2
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie
Etap I – od dnia 10.08.2021r. do dnia 15.10.2021 r.
Etap II – od dnia 15.10.2021r. do dnia 15.12.2021 r.
2. W czynnościach odbioru wezmą udział osoby upoważnione przez Strony.
3. Odbiór prac dokonany zostanie na podstawie protokołu odbioru. Protokół odbioru
zostanie podpisany przez osoby upoważnione, o których mowa w ust. 2 umowy.
4. Protokół odbioru zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym
dla Zamawiającego i Wykonawcy.

§3
Wynagrodzenie i sposób płatności.
1. Wartość przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi brutto ................zł
(słownie: ...........................................................................................................................).
2. Faktura płatna 21 dni od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa
w § 2 ust. 5, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
3. Płatność realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w fakturze.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§4
Gwarancja jakości
1. Wykonawca udziela 24 miesiące gwarancji jakości na przedmiot umowy,
o którym mowa w § 1, liczony od daty jego wydania.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt usunąć wady
przedmiotu umowy uniemożliwiające lub ograniczające korzystanie zgodnie z jego
przeznaczeniem

w

terminie

14

dni

od

daty

otrzymania

powiadomienia

od Zamawiającego o istnieniu wady pod rygorem powierzenia usunięcia wady osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy.
§5
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości :
1) 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, w przypadku
odstąpienia przez Wykonawcę od umowy lub niewykonania umowy z przyczyn za które
Zamawiający nie odpowiada,
3) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień
opóźnienia po upływie terminu określonego w § 3 ust.1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych i to w przypadku, gdy wartość szkody spowodowanej
przez Wykonawcę przewyższa wartość zastrzeżonych kar umownych.
4. Kary o których mowa w ust. 1 umowy Wykonawca zapłaci na wskazany
przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnej kary umownej z należności
Wykonawcy.

§6
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Wykonawca
bez uzasadnionych przyczyn nie wykonał przedmiotu umowy w terminie określonym
umową pomimo wezwania Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§7
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania przesyłek poleconych na wskazany
przez Wykonawcę adres. Powtórne awizowanie będzie jednoznaczne ze skutecznym
doręczeniem przesyłki poleconej bez względu na to czy została odebrana
przez Wykonawcę.
3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy
jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
4. Umowa została sporządzona w języku polskim. Język polski jest językiem
obowiązującym podczas wykonywania przedmiotu umowy.
5. Prawem właściwym dla interpretacji postanowień umowy jest prawo polskie.
6. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowiązują się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujące przepisy prawa
i ustalone zwyczaje i etykę zawodową.
7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca a jeden egzemplarz Zamawiający.

Zamawiający:
…………………………

Wykonawca:
…………………………

