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UMOWY NR ........... 

na wykonanie omłotu zbóż – projekt 

 

W dniu ................... 2018 r. w Marszewie, pomiędzy:  

Zespołem Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Marszewie  

Marszew 22, 63 - 300 Pleszew , reprezentowanym przez:  

1. mgr Grażynę Borkowską – Dyrektora Szkoły;  

przy kontrasygnacie: ..........................................- głównego księgowego, 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  

a Firmą: ............................................................................  

ul. ......................................................................................  

reprezentowaną przez:  

1. .......................................................................................  

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”,  

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego (numer sprawy: GSZ.272.1.2018), została 

zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą  

„wykonanie omłotu zbóż” (kombajnem wraz z operatorem) 

2. Zakres usługi obejmuje wykonie omłotu zbóż: 

a) Pszenżyto ozime, powierzchnia zasiewu 9,5 ha, 

b) Jęczmień jary, powierzchnia zasiewu 8,0 ha. 

§ 2 

1. Termin wykonywania usługi ustala się na okres: od 16.07.2018 do 30. 10. 2018r.  

2. Miejscem realizacji usług jest Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, Marszew 22, 63 - 300 Pleszew, tereny gospodarstwa 

szkolnego.  
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§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że prace będą wykonywane z najwyższą starannością,  

w sposób fachowy i terminowy.  

2. Wykonawca w celu poprawnego wykonania prac jest zobowiązany dysponować 

odpowiednim sprzętem rolniczym oraz zapewnić osobę o odpowiednich kwalifikacjach  

i doświadczeniu. 

3. Wykonawca odpowiada za utrzymanie ładu i porządku na terenie prowadzonych prac oraz 

pełne zabezpieczenie warunków BHP przy wykonywaniu usług objętych umową. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku  

do Zamawiającego i osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy wykonywaniu 

umowy. 

§ 4 

1. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości  

................................. złotych brutto  

(słownie: .......................................................................................................................... złotych 

brutto),  

w tym należny podatek VAT (........ %) ..................................... zł  

słownie VAT: 

....................................................................................................................................... złotych,  

zgodnie z ofertą z dnia ................. 2018r  

2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności wszystkie opłaty i podatki, opusty i rabaty,  

3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w terminie 21 dni licząc od dnia wystawienia 

faktury.  

4. Faktura wystawiona zostanie na: Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Marszewie, Marszew 22, 63 – 300 Pleszew,  

NIP: 617 – 17 – 96 - 776  

5. Należność Wykonawcy płatna będzie przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na  

wystawionej fakturze VAT.  

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

§ 5 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony będą płacić następujące kary 

umowne:  
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1). Zamawiający zobowiązany jest zapłacić karę umowną Wykonawcy z tytułu odstąpienia od 

umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, w wysokości 1.000,00 złotych z wyłączeniem okoliczności, o których mowa 

w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2). Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu:  

a) odstąpienia od wykonania umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 

umowy.  

b) niedotrzymania terminu wykonaniu umowy określonego w § 2 ust. 1, w wysokości 100,00 

złotych za każdy dzień zwłoki. Kara może być anulowana w wyniku porozumienia stron  

w przypadku, kiedy niedotrzymanie terminu wykonania umowy jest spowodowane 

warunkami atmosferycznymi. 

3. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez 

Wykonawcę, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym.  

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami 

Kodeksu  Cywilnego, a w szczególności jeśli:  

1). wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy;  

2). wykonawca nie wykonał umowy zgodnie z przepisami prawa, ofertą lub zapisami 

niniejszej umowy.  

§ 6 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie 

pisemnej.  

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego.  

2. Spory mogące wyniknąć  w związku z realizacją niniejszej umowy Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.   

§ 8 

W okresie trwania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany informować 

Zamawiającego o zaistniałych zmianach formy organizacyjno - prawnej prowadzonej przez 

siebie aktualnie działalności gospodarczej, wskazując jednocześnie podmiot przejmujący jego 

prawa i obowiązki.  
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§ 9 

1. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację przedmiotu umowy są:  

1) ze strony zamawiającego:  

................................, Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Marszewie, Marszew 22, 63 – 300 Pleszew, tel............, e-mail: 

.........................  

2) ze strony wykonawcy: 

....................................................................................................................................  

§ 10 

Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 

ze Stron.  

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca  

 

 


