
Umowa 15/ZO/2022 

 

Zawarta w dniu …….. 2022 roku w Kruszynie pomiędzy:  

Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie,  

Kruszyn, ul.  Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec,  

NIP: 612-13-86-214, REGON: 001021978 

reprezentowanym przez: 

Pana Janusza Cieślę – Dyrektora, 

przy kontrasygnacie Pani Marii Strojek – Głównego Księgowego,  

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a: 

Firmą ……………………………………………………………. 

NIP: …………………. , REGON: ………………………..  

reprezentowaną przez: 

Pana/Panią ………………………… – ………………….., 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

Na podstawie art. 2. ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Dyrektora w sprawie ramowych 

procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 

130.000,00 zł, dokonano wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie złożonych ofert. 

 

§ 2 

 Zleceniodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane  

z wykonaniem ogrodzenia boiska piłkarskiego w Starych Jaroszowicach, które obejmują: 

1) Zabezpieczenie terenu przed dostępem osób niepowołanych w trakcie prowadzonych robót; 

2) Wykonanie ogrodzenia boiska piłkarskiego w miejscowości Stare Jaroszowice o łącznej 

długości około 400 m, w skład którego wchodzi: 

• Siatka ogrodzeniowa o wysokości 1,5 m ocynkowana PCV2/3.1 koloru zielonego, 

• Słupki o wymiarach: profil 42x42 mm, długość 2000 mm, grubość 1,5 mm ocynkowane 

koloru zielonego wraz zaślepkami wykonanych z tworzywa sztucznego, 

• Kompletne dwie furtki koloru zielonego 3D o wymiarach 1200 x 1530 mm, 

• Kompletna brama koloru zielonego 3D o wymiarach 5000 x 1800 mm, 



• Osadzenie (zabetonowanie) słupków w podłożu, które powinny stać pionowo w linii 

ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się odcinkami na jednakowej 

wysokości. Dopuszcza się zmianę wysokości odcinkami w zależności od ukształtowania 

terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 

§ 3 

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 31 lipca 2022 r. 

2. Terminem wykonania całego przedmiotu umowy jest dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy do odbioru. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia przy odbiorze 

przedmiotu umowy pisemnego oświadczenia, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie          

z umową, obowiązującymi przepisami, najlepszą wiedzą i wolą Wykonawcy oraz że 

Wykonawca dokonał niezbędnych prób i pomiarów specjalistycznych.  

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy           

z należytą starannością oraz do uczciwego, rzetelnego i zgodnego z prawem postępowania         

w kontaktach z Zamawiającym.  

2.  Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla 

zapewnienia właściwego wykonania umowy oraz udzieli niezbędnych informacji                        

o możliwościach i zagrożeniach w stosowaniu przedmiotu umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania czynności związanych                             

z dostawą od następnego dnia po zawarciu umowy. 

 

§ 5 

W celu prawidłowego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje się do uczestnictwa           

w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy.  

 

§ 6 

1. Dokumentami potwierdzającymi przyjęcie przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo –

odbiorczy podpisany przez obie strony, który wraz z dokumentacją będzie podstawą                 

do wystawienia przez Wykonawcę faktury.  

2. Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru winno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wykonania zadania.  

 



 

§ 7 

1. Za cały przedmiot zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę: …………. zł netto 

(słownie: ………………………………………………..) plus podatek 23% VAT  

w kwocie ……………… zł (słownie: ……………………………………). Wartość 

zamówienia brutto wynosi: ……………… zł. (słownie: ………………………………………).  

2. Należność, o której mowa w § 7 pkt. 1, będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy  

w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktur przez Zamawiającego.  

 

§ 8 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonywaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 pkt.1, za każdy dzień zwłoki,  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 7 pkt. 1, za każdy 

dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 7 pkt. 1. 

 2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, 

określonego w § 7 pkt. 1. 

   3) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego    

        wysokość kar umownych lub za szkody poniesione z przyczyn innych niż w pkt. 2 ust. 1)  

       jeżeli wysokość kar nie pokrywa faktycznie wyrządzonej szkody. 

   4) Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających            

       z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdyby termin wykonania został z winy Wykonawcy przekroczony o więcej niż 

7 dni, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy. Wykonawcy w tym przypadku nie 

przysługuje jakiekolwiek roszczenie od Zamawiającego.  

 

§ 9 

Wykonawca udziela gwarancji właściwego wykonania usługi przez okres 12 miesięcy od 

dnia odbioru. 



 

§ 10 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości                   

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części dostawy. 

 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej                         

w postaci aneksu. 

 

§ 12 

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć 

będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).  

 

§ 13 

1. W razie powstania sporów na tle wykonania umowy Zamawiający i Wykonawca oświadczają,  

    że będą one rozwiązywane na zasadzie porozumienia stron. 

2. W przypadku niemożności osiągnięcia takiego porozumienia właściwym dla rozstrzygnięcia  

    sporu będzie sąd powszechny właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

 

 

 

      WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 

 

 

             …………………………..                     …………………………… 


