Załącznik nr 2

Umowa
na usługę – demontaż i montaż elementów kolei linowych KL 1 i KL 2
na stoku narciarskim w Przemyślu
- część 1-

sporządzona w dniu ……………. w Przemyślu pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl –
Przemyskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl,
reprezentowanym przez :
1. Dyrektora
– Gretę Ostrowską
2. Gł. Księgowego
– Izabelę Rewer

zwaną dalej „Zamawiającym”, a
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
reprezentowana przez:
……………………………………………………………….
………………………………………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”
W wyniku przeprowadzonego „ogłoszenia o zamówieniu” zgodnie z regulaminem POSIR,
dotyczącym zamówień poniżej 30000 euro, do których nie stosuje się przepisów ustawy Pzp
– art. 4 ust 8, została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest usługa – Demontaż i montaż elementów kolei linowych
KL-1, KL-2, na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z obsługą geodezyjną
2. Zamówienie obejmuje demontaż i montaż elementów kolei linowych KL-1, KL-2

na stoku narciarskim w Przemyślu wraz z obsługą geodezyjną po zamontowaniu
elementów kolei.
Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załącznikach nr 7 i 8
3. Prace mają na celu przygotowanie elementów kolei do badania specjalnego,
nieobjętego niniejszą umową.

§2
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie dla wykonawcy z tytułu wykonania usługi wynosi : …………… netto plus
podatek VAT w wysokości 23% w kwocie ……………zł, Wynagrodzenie brutto wynosi :
………….zł. Słownie : …………………………………………………………………………………………………
2. W wynagrodzeniu zostały uwzględnione wszystkie koszty jakie zostaną poniesione przez
Wykonawcę w celu wykonania umowy.
3. Przedstawicielem zamawiającego jest :
Pan Marcin Trybała – Kierownik Parku Sportowo-Rekreacyjnego
§3
Termin realizacji
1. Strony ustalają terminy realizacji umowy;
- demontaż do dnia 30.10.2020
- montaż do dnia 16.11.2020
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2. Za wykonanie przedmiotu umowy przyjmuje się podpisanie protokołu odbioru
przedmiotu umowy przez zamawiającego.

1.
2.

3.

1.
2.
3.

§4
Zobowiązania Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej
staranności.
Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim,
w okresie wykonywania prac, zobowiązuje się do przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy w związku z wykonywanymi pracami oraz jest
zobowiązany na okres wykonywania usługi do zawarcia (lub posiadania) umowy
ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej– do kwoty 100 000 zł i przedłożenie jej
kopii zamawiającemu w terminie 7-miu dni od podpisania niniejszej umowy..
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedze doświadczenie i zaplecze
techniczne oraz personel z odpowiednimi kwalifikacjami do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy.
§5
Warunki płatności
Rozliczenie za wykonanie umowy odbywać się będzie po zrealizowaniu usługi objętej
umową i podpisaniu protokołu odbioru robót przez zamawiającego, będącego podstawa
do wystawionia faktury VAT przez wykonawcę.
Faktura po sprawdzeniu przez przedstawiciela zamawiającego płatna będzie na konto
Wykonawcy wskazane w wystawionej fakturze.
Termin płatności faktury 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu sprawdzonej
i zatwierdzonej do zapłaty przez przedstawiciela zamawiającego.

§6
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę wykonania przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości przedmiotu
umowy w kwocie brutto, za każdy dzień zwłoki, Ponad termin wskazany w §3 ust. 1
do dnia faktycznego odbioru, nie później niż do dnia 16.11.2020. Od dnia następnego
tj 17.11.2020, kara umowna wynosi 3000zł za każdy dzień zwłoki
2) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności za które
odpowiada Wykonawca w wysokości 30 000zł.
2. zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy gdy:
1) zwłoka w wykonaniu umowy przekracza 45 dni;
2) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy pomimo wezwania zamawiającego

Wszelkie zmiany i uzupełnienia
rygorem nieważności

§7
Zmiany umowy
treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod

§8
Rozwiązanie umowy
Strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem.
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy na zasadach określonych w § 6 ust.3
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§9
Ubezpieczenie-polisa
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od wszelkich roszczeń cywilno-prawnych w
związku z prowadzoną działalnością w okresie realizacji usługi.
2. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy zobowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu kopie aktualnej polisy ubezpieczeniowej
§ 10
Rozstrzyganie sporów
1. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, których strony nie będą
w stanie rozwiązać w sposób polubowny, będą rozstrzygane przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 11
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla
Zamawiającego a 1 egz. dla Wykonawcy.

Wykonawca

Zamawiający
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