
Załącznik nr 2

Umowa nr GKMiOŚ.7045.2.2019.MB
Zawarta w dniu ….. 2019 r. w Nowogardzie pomiędzy:

1. Gminą Nowogard,  plac Wolności 1, 72-200 Nowogard, posiadającą NIP: 859-00-12-007,
zwaną  dalej  Zamawiającym,  którą  reprezentuje  Robert Czapla –  Burmistrz  z jednej
strony, a

2. ………………………………….. działającą  na podstawie wpisu do Centralnej  Ewidencji
i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  Rzeczypospolitej  Polskiej  pod  firmą:
……………………………… posiadającą  NIP:  ………………………..,  REGON:
……………….  zwaną dalej Wykonawcą, zwanymi dalej łącznie Stronami.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na podstawie art. 4 pkt 8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze
zm.), znak sprawy GKMiOŚ.7045.2.2019.MB z dnia   kwietnia 2019 r., na prace pielęgnacyjno-
porządkowe  na cmentarzach  komunalnych  położonych  na  terenie  gm.  Nowogard
w miejscowościach: Błotno, Dąbrowa Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Karsk, Maszkowo,
Orzechowo,  Ostrzyca,  Sikorki,  Strzelewo,  Trzechel,  Wierzbięcin,  Wołowiec,  Wyszomierz,
Żabowo – została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace pielęgnacyjno-porządkowe
na  cmentarzach  komunalnych  położonych  na  terenie  gminy  Nowogard  tj.  w  miejscowościach:
Błotno,  Dąbrowa  Nowogardzka,  Grabin,  Jarchlino,  Karsk,  Maszkowo,  Orzechowo,  Ostrzyca,
Sikorki, Strzelewo, Trzechel, Wierzbięcin, Wołowiec, Wyszomierz, Żabowo:

1. Koszenie trawy i chwastów na cmentarzach i przy ogrodzeniach od strony wejścia na ich
teren w terminach: od 29 kwietnia br. do 17 maja br.,  od 17 czerwca br. do 5 lipca br.,
od 29 lipca br. do 9 sierpnia br., od 2 września br. do 20 września br., od 7 października br.
do 25 października br. 

2. Grabienie pokosu i jego wywóz do kompostowni bezpośrednio po jego skoszeniu.
3. Wywóz odpadów na składowisko odpadów, które przyjmuje tego typy odpady z cmentarzy

w  miejscowościach:  Dąbrowa  Nowogardzka,  Grabin,  Jarchlino,  Karsk,  Maszkowo,
Orzechowo,  Wierzbięcin,  Wyszomierz;  w  terminach:  do  17  maja  br.,  do  5  lipca,
do 9 sierpnia br., do 31 października br., do 27 grudnia br.  

4. Białkowanie  boksów  na  odpady  na  cmentarzach  w  miejscowościach:  Dąbrowa
Nowogardzka, Grabin, Jarchlino, Orzechowo, Wierzbięcin w terminie do 31 października
br.

5. Usuwanie  odrośli  z  pni  lip  w  terminie  do  25  października  br.  na  cmentarzach
 w  Sikorkach, Wołowcu, Wyszomierzu i Żabowie.

§ 2
1. Za  wykonanie  prac  Wykonawca  otrzyma  jednorazowe  wynagrodzenie  ryczałtowe

w wysokości ………….…. zł (słownie: ………………...zł) brutto.
2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu ustawy nastąpi po dokonaniu odbioru całości robót

z  tym,  że  w  przypadku  robót  zanikających  Wykonawca  ma  prawo  żądać  odbioru
częściowego.

§ 3
1. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca nie wykonuje lub wykonuje prace w sposób

niezgodny z tym, jaki określony jest w § 1, niniejszej umowy, Zamawiający jest uprawniony
do  odstąpienia  od  umowy,  po  uprzednim  pisemnym  wezwaniu  Wykonawcy
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do prawidłowego wykonania prac z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie dłuższego niż
5 dni roboczych. 

2. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego,  Wykonawcy  przysługiwać
będzie  wynagrodzenie  częściowe,  odpowiadające  faktycznie  i  prawidłowo  wykonanym
pracom.

3. W przypadku stwierdzenia  przez Zamawiającego wad lub usterek  w wykonywaniu prac
określonych  w  §  1,  niniejszej  umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  ich  usunięcia
w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wady lub usterki.

§ 4
1. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  zapłacenia  kary  umownej  Wykonawcy  z  tytułu

odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego  w  wysokości  10%
wynagrodzenia umownego brutto.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:
a) zwłoki  w  wykonaniu  poszczególnych  prac  w  terminach  określonych  w  §  1

w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy
dzień zwłoki,

b) zwłoki w usunięciu wad lub usterek prac w wysokości 3% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu 7-dniowego
terminu ich usunięcia rozpoczynającego się od dnia zgłoszenia usterki,

c) odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego,  z  przyczyn  określonych  w §  3  ust  1
w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2 ust. 1. 

3. Strony  zastrzegają  sobie  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych,
w wysokości przewyższającej zastrzeżone kary umowne.

§ 5
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 6
Za  ewentualne  szkody  wynikłe  z  niewłaściwego  wykonania  przedmiotu  niniejszej  umowy
odpowiada Wykonawca.

§ 7
Ewentualne  spory  jakie  mogą  wyniknąć  z  realizacji  niniejszej  umowy  strony  poddają
rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy co do siedziby Zamawiającego.

§ 8
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

Zamawiający Wykonawca


