Załącznik nr 3
Istotne postanowienia umowy

Umowa nr ………….
zawarta w dniu …………….. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:
Gminą Kędzierzyn-Koźle, siedzibą przy ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 KędzierzynKoźle, NIP 749 20 55 601
Zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
1. ………………………………………… - ………………………………………………………………..
2. ………………………………………… - ………………………………………………………………..
a
………………………………………………………………………………………………………………………………..………
z siedzibą w ………………………… (kod miasta) przy ul. ………………………………………..………………
wpisanym/ą do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr…………….
REGON: ……………….., NIP: ……………………
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
1. ………………………………………… - ………………………………………………………………..
2. ………………………………………… - ………………………………………………………………..
łącznie zwanymi „Stronami” a oddzielnie „Stroną”.
albo
Panem/ Panią …………………………………………………………………………………………
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „ ……………………………………………………”
z siedzibą w ………………………………………… (kod miasta) przy ul. ………………………………..
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
REGON: ………………………, NIP: ……………………..
zwanym/ą dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”.
albo
Panem/ Panią ………………………………………
prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą „ ………”, przy ul. ……, kod …………;
wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej
REGON: ………………, NIP: ……………………..

Panem/ Panią ………………………………………
prowadzącym działalność gospodarczą pod
firmą „ ………”, przy ul. ……, kod …………;
wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej
REGON: ………………, NIP: ……………………..

działającymi w formie spółki cywilnej pod nazwą „………” s.c. z siedzibą w …. (kod miasta) przy
ul. ………………………..,
REGON: ……………………, NIP: …………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”,
łącznie zwanymi „Stronami”, a oddzielnie „Stroną”.

Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę
społeczną, pismo z dnia …………………………….
Zamawiający zleca, a Wykonawca podejmuje się wykonania całości przedmiotu zamówienia
określonego w ofercie w następującym zakresie:
§ 1.
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie pn. „Oprawa muzyczna Święta Narodowego Trzeciego Maja.”
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oprawy muzycznej
obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja przez orkiestrę obejmującą instrumenty dęte
blaszane lub drewniane w składzie minimum 10 osobowym, wykonującą uzgodnione
z zamawiającym utwory o charakterze patriotycznym, w dniu 03 maja 2019 roku w trakcie
przemarszu pomiędzy kościołem św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej oraz uroczystości pod
pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego na palcu Rady Europy
3. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest miasto Kędzierzyn-Koźle
4. Termin realizacji: w dniu 03 maja 2019 r.
§ 2.
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy
innej osobie bez zgody Zamawiającego
§ 3.
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie z ogłoszeniem oraz
wybraną ofertą będzie wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalone w tej formie wynagrodzenie
jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe na kwotę …………………… zł brutto.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 2, obejmuje wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania
wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do
żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 2.
4. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany
na fakturze.
5. Dane do faktury:
NABYWCA:
Gmina Kędzierzyn-Koźle
ul. G. Piramowicza 32,
47-200 Kędzierzyn-Koźle
NIP 479 20 55 601

ODBIORCA/PŁATNIK
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. G. Piramowicza 32,
47-200 Kędzierzyn-Koźle

§ 4.
1. Strony postanawiają, ze obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Kary te będą naliczane w następujący sposób:
1) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10
% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 umowy.
2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości
10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 umowy.
3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku, kiedy wartość szkody, jaką poniesie Zamawiający
z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy przewyższą kary umowne,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie na zasadach ogólnych.
1.
2.
3.
4.

§ 5.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy
powszechnie obowiązującego prawa - Kodeksu Cywilnego.
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygnąć w sposób polubowny.
W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu droga polubowną, właściwym do
rozstrzygnięcia sporu jest Sąd Powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 6.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy i 2 dla
Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

