
UMOWA ZLECENIA 


zawarta w dniu.12.10.2020r. 
pomiędzy Miastem Garwolin, ul. Staszica 15,08-400 Garwolin, NIP 8262197798, REGON 
711582150, reprezentowanym przez Zastępcę Burmistrza Miasta - Alberta Barana przy 
kontrasygnacie Agaty Gajewskiej działającej z upoważnienia Skarbnika zwanego w dalszej 
treści umowy Zleceniodawcą, 
a Jarosławem Mikulskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą "DEZ-WET" 
z siedzibą w Woli Rębkowskiej, ul. Krótka 13, NIP 8261936070, REGON 140316157 
zwanym w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą. 

§1. 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 

a) wyniszczenia szkodników oraz zabezpieczenia, w okresie trwania umowy, obiektów i 
terenu przed szkodnikami w oparciu o system stacji deratyzacyjnych 

b) prowadzenia monitoringu szkodników oraz wymiany stacji deratyzacyjnych w 
zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu 

c) sporządzanie protokołów deratyzacji w obiektach wymienionych w § 2 
2. W przypadku pojawienia się szkodników podjęte zostaną działania ujęte w procedurze i 
opracowanym harmonogramie. 

§ 2. 
Niniejszą umową objęte są obiekty: 

- Budynek A Urzędu Miasta Garwolina 

- Budynek B Urzędu Miasta Garwolina 

- Budynek Magazynowo - Socjalny 


znajdujące się przy ul. Staszica 15 w Garwolinie 

§ 3. 

l. 	 Za świadczone usługi Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie 
miesięczne w wysokości 500 zł netto/ słownie: pięćset złotych! plus 23% podatku 
V A T, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury po protokolarnym odbiorze 
zrealizowanych usług w terminie 14 dni od wpływu faktury wraz z kompletem 
dokumentów do Urzędu Miasta Garwolina. 

2. 	 Zamawiający zapłaci wykonawcy odsetki za nieterminową zapłatę należności. 



§ 4. 


Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 31.12.2021 r. i może być rozwiązana przez każdą 

ze Stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

§ 5. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy określonego w §l. w wysokości 10% wynagrodzenia miesięcznego określonego w 
§ 3. Ust 1. 

§ 6. 

l. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
2. Ewentualne spory wynikające ze stosunku umowy będzie rozstrzygał właściwy Sąd. 
3.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 
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