Umowa Nr EZ-ZR-…./2017
zawarta w dniu ……………… r. w Stargardzie pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
73-110 Stargard, ul. Okrzei 6
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII
WG w Szczecinie Nr 0000033245, Kapitał Zakładowy 56.825.500,00 zł
zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM, którego reprezentuje:
…………….
a

……………….
zwanym dalej WYKONAWCĄ,
reprezentowanym przez:
…………………
§ 1.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi
polegającej na zapewnieniu oprawy muzycznej pogrzebów obsługiwanych przez
Zamawiającego (gra na trąbce) odbywających się na terenie Cmentarzy Komunalnych
w Stargardzie i na Cmentarzach gminnych, na terenie Gminy Stargard oraz gmin
przyległych.
2. Oprawa muzyczna jednego pogrzebu polegać będzie na zagraniu na trąbce minimum
3-ch utworów muzycznych, nawiązujących tematycznie do ceremonii pogrzebowej.
3. Utwory zostaną wykonane w trakcie ceremonii pogrzebowej osoby zmarłej, a osoba
wykonująca usługę będzie ubrana schludnie, w strój adekwatny do polskiej tradycji
ceremonii pogrzebowej, przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu muzycznego.
4. Każdorazowe zlecenie wykonania usługi następować będzie telefonicznie lub,
najpóźniej na 1 dzień przed terminem realizacji usługi.
5. Usługa będzie wykonywana przez ……………………………………. zamieszkałego
………………………… własnym sprzętem Wykonawcy oraz przy wykorzystaniu
własnego ubioru.
6. Wykonawca oświadcza, iż posiada umiejętności oraz doświadczenie w obsłudze
muzycznej pogrzebów.
7. Wykonawca powinien mieć ukończoną minimum Szkołę muzyczną I stopnia.
8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
90, poz. 631 ze zm.), w tym do nienaruszania praw autorskich osób trzecich. Wszelkie
koszty i odpowiedzialność wynikające z zastosowania tej ustawy ponosi Wykonawca.
9. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów tantiem i ewentualnie innych opłat
uiszczanych organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z tytułu
wykorzystania w trakcie ceremonii pogrzebowych utworów muzycznych.
§2
Umowa obowiązuje w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
§3
1. Za obsługę muzyczną jednego pogrzebu, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości: ………….. zł netto, słownie brutto: ………………. 00/100
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w tym koszty
dojazdu, użycia sprzętu muzycznego, robocizny, ubrania.

3. Łączna wartość umowy nie przekroczyć kwoty 17 000,00 zł brutto
§4
1. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie po przedłożeniu faktury, którą należy sporządzić po
wykonaniu Usługi.
2. Termin płatności – przelewem na rachunek Wykonawcy, wskazany na fakturze (rachunku)
w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego.
3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
5. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności i praw wynikających z niniejszej umowy
na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
§5
Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania Wykonawcy następujących kar
umownych:
1) Karę umowną za nienależyte wykonanie Usługi – 50% ceny umownej, o której mowa
w § 3 ust.1 za każdy przypadek nienależytego wykonana Usługi.
2) karę umowną za niewykonanie usługi – 200% ceny umownej o której mowa w § 3
ust.1 za każdy przypadek nienależytego wykonana Usługi.
3) Karę umowną za wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn
zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 1000 zł.
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia
za wykonane usługi.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w
przypadku gdy wysokość poniesionej szkody będzie wyższa niż kara umowna.
4.Kary umowne są naliczane niezależnie od siebie i kumulują się.
§7
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd rzeczowo właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§8
1. Rozwiązanie umowy może nastąpić za 14-dniowym wypowiedzeniem przez każdą ze stron.
2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku nie
wywiązywania się z warunków umowy przez Wykonawcę.
§9
Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1-ym dla każdej ze stron.
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