UMOWA nr ..........
Niniejsza umowa, zwana dalej ,,Umow{' została zawartaw dniu .......... ..r.
w Kołaczkowie pomiędzy :

Gminą Kołaczkowo z siedzibą

62-306

Kołaczkowo, Plac Władysława Reymonta

NIP 7891707330, reprezentowalą pIzęz Teresę Waszak
Zamawiającym

-

3,

Wójta Gminy Kołaczkowo, zwaną dalej

a

zwanąw dalszej częściumowy,,Wykonawcą".
§ t.
§i,vkonalł,ca zoborł.iązu.ie się do rł.ykonania Llsługi polegajacej
na naprarł,ie autobtlsórv szkolny"ch określon1,,ch rv Załączniku Nr 1,

i.

Zamaivia_iac} zleca.

2.

§trorr,v umo\ĄJ}'zgoclrrie ustala"ia. ze ą-skład naprarv1,ailtr:busolv szkolny,ch. o którvch mol.1a
ox'Załączniku nr 1 do ninieisze,i unrorvy.rą,e.idzie cełra.ierillostkorva netto w rłysokości

a

Nętto
Vat 2] %
Brutto
za jedrra iakt.vczlrą roboczo-godzinę rvlikonania llaprawy wraz z zakupem materiałór,v
Potrzebtiych do naprarł,v autobusórv" które na dzień podpisania LlruOwv zanrawiaiacy nie .jest
rv stanię przerł,idzieć.
Słor.vnie:

§2.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadaniaw okresie od dnia 0I.03.2020 r. r. do
3I.12.2020 r. na podstawie każdorazowęgo zlęceniadokonania naprawy wydanego przez
ZamawiĄącego.

§3.
WYkonawca zobowięuje się do poinformowania Zamawiającego o planowan;rm terminie
wYkonania naprawy. Czas naprawy będzie uwzględniał rozhJń jardy autobusów szkolnych
2.

podany przez Zamawiaj ące go.

WYkonawca

nie może obowiązków

wynikających

z

niniejszej umowy powierzyć

do wykonania innl.rn podmiotom bezuprzedniej pisemnej zgody zamańającego.

1.

1.

§ ,ł,

WYnagrodzenie będzie płatne do 14 dni na podstawie faktury
przepracowanych godzin wystawiony ch przez Wykonawcę.

oraz

rozliczęnia

§5.
przypadku wypowiedzenia umowy ptzęz Zamawiającego z powodu okoliczności
zawinionych przez Wykonawcę. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości5.000,00 zł.
(Słownie: Pięćtysięcyzłotych 00/100)
Kużda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem l-miesięcznego

W

terminu wypowiedzenia.

2.

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przev,,1lższającego karę

umowną.

§6.

Wszelkie zmiany rrinieiszei umo\Ą,},dckclnvrł,ane bcdą rł,lbrmie piscmne i poclr.vgorem tlier,vaznclści,
§7.

W sprarł,ach nieuregulclrł,anych rriniejszą uffiowa zastosowanie mają przepis3,-kodeksu cl,wilnego,
§8.

Wszelkie §pcry rł,_vnikłez ninie.jszej utn$wv rłlzstrzygać będzie ivłaścirq-mie.iscorvo

Sąd clla siedzilr_v Zarnarviającego.

§9.
kl,au,;ula infł:rmacl,jną dot_l-czącą oclron1, dany-c,1l *słlbowvch mozna się: 76oou"ać rv budl.nkrr
Urzędu Gmin__v w Kołaczkolvie. Plac Re_vnronta 3 ó2-306 Kołaczkorvł t)ra7, na stronie
rvr,vrv. bip, kol aczkou.cl. pl - zakł at1 ka ochrona rlan 1,ch clstl bon3,ch.
'1,

Urłorvę sp*rządzoncl lv trzech
l 2 egzemplarze dla Zamawiaj ącego.

§1 0.

.jeiirrobrzmiac_vch egzemplarzach.

ZAMAWIAJĄCY

jeden dla

Wykonawcy

WYKOlt\iAlłCA

fi'flu*

