UMOWA nr …../Z/2013

zawarta w Mikołowie dnia …....................
pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Lokalowej
z siedzibą w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2
NIP: 635-00-11-970
REGON: 270547060
reprezentowanym przez:
mgr Jarosława Majewskiego – Kierownika Zakładu Gospodarki Lokalowej
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM
a
….................
z siedzibą w: ….................
NIP:….................
REGON: ….................
zwanym w treści WYKONAWCĄ

Zamawiający oświadcza, że Umowa została zawarta z pominięciem ustawy Prawo zamówień publicznych
zgodnie z art.4 pkt.8 uPzp z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
§1
Przedmiotem umowy jest: Świadczenie usług transportowych materiałów dla potrzeb Zakładu Gospodarki
Lokalowej w Mikołowie.
§2
Termin realizacji umowy: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług transportowych materiałów w terminach i zakresie wskazanych przez
Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do stawienia w siedzibie Zamawiającego w następnym dniu roboczym od zgłoszenia
telefonicznego, celem odebrania pisemnego zlecenia wykonania usługi.
3. Wykonawca dyżuruje pod nr telefonu ......................................................
4. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą jest ze strony Zamawiającego Pani Mirosława Cyroń.
5. Wykonawca będzie rozliczał się za pomocą „Karty drogowej” za faktycznie wykonaną usługę.
§4
1. Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy wynosi:
za 1 godzinę na terenie Mikołowa
kwota brutto: …......................................................zł
słownie:
…............................................................
w tym:
VAT: …..........%
2. W przypadku konieczności wyjazdu poza teren Gminy Mikołów, rozliczenie będzie następowało w oparciu o stawkę za 1 km
wynoszącą 10% stawki godzinowej wskazanej w pkt.1.
3. Wynagrodzenie przez cały okres trwania umowy nie może przekroczyć …....................zł brutto.
4. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury.
5. Faktury będą wystawiane w oparciu o potwierdzony przez pracownika Zamawiającego, wskazanego w §3 ust. 3 umowy,
protokół z wykonania usługi.
6. Wykonawca nie może przelać wierzytelności na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.
§5
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
1. za odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
określonego w §4 ust.2 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1

1. za odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
określonego w §4 ust.2 niniejszej umowy;
2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,05% wartości umowy określonej w §4 ust.2 za każdy dzień
zwłoki
3. Roszczenia o zapłatę kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary
umownej.
§6
1.
2.

Każdej ze stron przysługuje prawo do odstąpienia umowy bez podania przyczyny z zachowaniem 1-miesięcznego terminu
wypowiedzenia.
Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
§7

1. Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których Strony nie znajdują polubownego rozwiązania, będą
rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd Gospodarczy.
2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego z wyłączeniem art.509 KC.
§8
Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu .
§9
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , jeden dla Wykonawca, dwa dla Zamawiającego.
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Zamawiający:
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