
UMOWA Nr 15/2018 

zawarta w dniu 22.03.2018 r. w Gzach 

pomiędzy GMINĄ GZY, Gzy 9, 06 -126 Gzy, powiat pultuski, woj. mazowieckie, NIP 
568-15-45-506, REGON 130378114 
zwaną w treści umowy "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

l. Wójta Gminy - Barbarę Polańską 
2. przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Eweliny Stawińskiej 

a 
Firmą Usługowo -Handlową Paweł Fiet 
z siedzibą pod adresem: Gotardy 2, 06-126 Gzy 

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowanym podatnikiem od towarów i usług, posiadającym 
numer NIP: 568-137-91-08 oraz REGON:130563857-00028 
reprezentowaną przez: p. Pawła Fieta 
zwanym dalej "Wykonawcą" 

Strony oświadczają, że niniejsza umowa zawarta jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. ,poz. 2164 z późno zm.) 

§l 
l. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie rozwiezienia i wyrównania 
destruktu na drogach gminnych w następujących wsiach: Pękowo, Nowe Borza, Przewodowo 
Majorat, Przewodowo Poduchowne i Nowe Przewodowo przy pomocy ładowarki. 
3. Szacunkową 	 liczbę godzin pracy sprzętu określa się na 47. 

§2 

Termin wykonania umowy ustala się do dnia 16.04.20l8r. 

§3 

1.Strony ustalają, że za wykonanie prac Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 
ustalone na podstawie ceny jednostkowej brutto za l godzinę pracy sprzętu i wielokrotności 
godzin pracy sprzętu, 
100,00 zł netto plus należny podatek V AT. 123,00 zł brutto (łącznie z należnym podatkiem 
VAT) słownie sto dwadzieścia trzy złote. 
2. Strony ustalają, że vvynagrodzenie za wykonywane zamówienie nastąpi po wystawieniu 
faktury przez Wykonawcę. 
3. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni licząc od daty 
otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

§4 
l. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązuje się do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach: 

l) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,02 % wartości ceny brutto za 

każdą godzinę zwłoki, 

2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% ceny 

brutto. 

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 






/' 

, 

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

ceny brutto. 

2) za zwłokę w zapłacie faktury odsetki ustawowe, 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 
v.,)'sokoŚć kar umownych do v..}'sokości rzeczywiście poniesionej szkody, 

§5 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron v..}'rażoną na piśmie 
pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

§6 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i 
Prawo zamówień publicznych. 

§7 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy i 1 egzemplarz dla Zamawiającego. 
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