
Wzór  

Umowa nr  ZGZiR….....2016 

     

 

zawarta w dniu …...................... 2016 r. w Nowym Targu, pomiędzy 

Gminą Miasto Nowy Targ ul. Krzywa 1 34-400 Nowy Targ NIP: 735-001-40-12, REGON: 000 5239 

56 reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Nowego Targu mgr Grzegorza Watychę - w imieniu 

którego umowę zawiera pełnomocnik mgr Michał Rubiś Dyrektor Zakładu Gospodarczego Zieleni i 

Rekreacji w Nowym Targu ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

 

a …...........................................................  . 

reprezentowaną przez ………………………………….. 

zwanym w dalszym ciągu umowy "Wykonawcą",  

 

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  z dnia: …................    o 

następującej treści: 

 

§1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  usługę związaną z wynajmem 

podnośnika koszowego wraz z obsługą  do robót przy pracach związanych z wycinką lub 

podcięciem koron drzew zlokalizowanych na terenie miasta Nowego Targu. 

2. Usługa, o której mowa w ust.1, prowadzona może być wyłącznie na podstawie powiadomienia 

przez Dyrektora Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji  lub osobę przez niego upoważnioną. 

3. Usługa, o której mowa w ust. 1, realizowana będzie  nie później niż  po 3 dniach od odebrania 

powiadomienia. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywanych prac wymienionych 

w ust. 1, bądź z tytułu zaniechania ich wykonania. 

 

§2 

1. Za powiadomienie, o którym mowa w §1 ust. 3  uważa się zgłoszenie osobiste, telefoniczne, w tym 

za pomocą telefonu komórkowego. 

2. Wykonawca oświadcza, że powiadomienia mogą się odbywać pod następujące numery 

telefonów:......................................... 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zmianie 

numerów telefonów, o których mowa w ust. 2. 

 

§3 

1. Za realizację robót  Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie w wysokości:                        

…................  zł brutto za   roboczogodzinę wynajmu podnośnika koszowego wraz z obsługą, tj. 

wszystkie wykonywane czynności w trakcie pracy podnośnika. 

2. Należności za wykonane przez Wykonawcę usługi w okresie miesiąca kalendarzowego będą 

płatne na podstawie faktury VAT, w terminie do 14 dni, przelewem na konto Wykonawcy 

podanego na fakturze. 

3. Poza wynagrodzeniem , o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne 

inne wynagrodzenie.  

 

§4 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w  przypadku nie wykonania usługi, o której mowa w §1, z 

przyczyn obciążających Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

50,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień nie podjęcia robót. 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającemu do potrącenia kary umownej, o której mowa w ust.1, 

wynagrodzenia Wykonawcy należnego z tytułu niniejszej umowy. 



 

 

§5 

 

1. Umowę zawiera się na czas określony od …............... do 31.12.2016 r. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy za jedno miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

3. W przypadku niedotrzymania warunków umowy ze strony Wykonawcy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 

 

§6 

Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu do niniejszej 

umowy, pod rygorem nieważności. 

 

§7 

W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest 

wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającemu. 

 

 

§8 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§9 

Strony uzgadniają, że spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy rozpoznawane będą 

przez sąd powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

WYKONAWCA:                                ZAMAWAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


