
BCK.271.10.85.2020

UMOWA ZLECENIA (projekt)

Zawarta w dniu ……. 2021r. w Kaliszu pomiędzy Miastem Kalisz, ul. Główny Rynek 20, 62-800

Kalisz, NIP 618-001-59-33 reprezentowanym przez:

1) Grzegorza Kulawinka – Wiceprezydenta Miasta Kalisza,

2) Darię Kozanowską – Kierownika Biura Cmentarza Komunalnego,

zwanym dalej „Zleceniodawcą”

a

..........……..…... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……..………………………....,

ul. …………………..., NIP ……….……….……. zwanym dalej „Zleceniobiorcą”.

§ 1

Przedmiotem  umowy  jest  wykonanie  usługi  wycięcia  6  sztuk  dziko  rosnących  jesionów  oraz

wyrośniętych krzewów w obrębieni pni tych drzew.

§ 2

Zakres prac obejmuje:

a) wycięcia 6 sztuk dziko rosnących jesionów oraz wyrośniętych krzewów w obrębie pni tych
drzew.
b) zrąbkowanie uzyskanej biomasy z wyciętych drzew i krzewów oraz samosiejek,
c) usunięcie  i  wywiezienie  z  terenu  cmentarza  suszu  po  gałęziach  zalegających  wzdłuż
ogrodzenia  cmentarza  (za  budynkiem  administracyjnym  cmentarza)  na  długości  10  przęseł
ogrodzenia tj. od studzienki czerpania wody w kierunku ul. Poznańskiej.

§ 3

1.Usługa zostanie wykonana własnym sprzętem Zleceniobiorcy.

2.Zleceniobiorca wykona przedmiot zlecenia bez udziału podwykonawców.

§ 4

Termin wykonania zlecenia do dnia: 23 września 2021r.

§ 5

Za wykonanie usługi strony ustalają wynagrodzenie na kwotę brutto: …... PLN (słownie PLN: …...

00/100 ), w tym ….% podatku VAT.



§ 6

Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty faktury VAT za usługę w terminie 14 dni od daty jej

dostarczenia do Biura Cmentarza Komunalnego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185. Za dzień

zapłaty  przyjmuje  się  dzień  obciążenia  rachunku  Zleceniodawcy.  Płatność  nastąpi  na  konto

wskazane przez Zleceniobiorcę po przyjęciu bez uwag protokółu, o którym mowa w § 12.

§ 7

Strony  postanawiają,  że  obowiązującą  je  formą  odszkodowań  będą  kary  umowne,  które

Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy, w następujących przypadkach i wysokościach :

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości wynagrodzenia za

każdy dzień zwłoki,

b)  za  zwłokę  w  usunięciu  wad  i  usterek  stwierdzonych  przy  odbiorze  w  wysokości  2%

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wady i usterki,

c)  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Zleceniobiorcy  w  wysokości  5%

wynagrodzenia umownego.

§ 8

Zleceniodawcy  przysługuje  prawo  dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  karę

umowną.

§ 9

Zleceniobiorca  wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  przysługującego  mu

wynagrodzenia.

§ 10

Zakończenie  odbioru  prac  zostanie  potwierdzone  spisaniem  przez  strony  umowy  (bez  uwag)

końcowego protokołu odbioru robót.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa w

tym kodeksu cywilnego.

§12

Strony  dopuszczają  zmianę  niniejszej  umowy  wyłącznie  w  formie  pisemnej  pod  rygorem

niewarzności.



§ 13

Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu dla

siedziby Zlecającego sądowi powszechnemu.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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