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Umowa nr _____/2016 

 

zawarta w dniu _____________ 2016  roku w Ząbkach pomiędzy: 

Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji będącym jednostka budżetową Miasta Ząbki z siedzibą w 

Ząbkach przy ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki, NIP: 125-09-66-359, Regon: 014900744 

reprezentowanym przez Jacka Romańczuka – Dyrektora działającego na podstawie pełnomocnictwa 

Burmistrza Miasta Ząbki, zwanym dalej „Zleceniodawcą” 

a  

…………………………………… z siedzibą w……………………………., prowadzącą/ym 

działalność gospodarczą pn. ……………….. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, posiadającym NIP: ………………., zwanym w dalszej części umowy 

„Wykonawcą” 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do montażu i demontażu lodowiska 

sezonowego „Biały Orlik” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Batorego 11 

w Ząbkach, zwanego dalej „Przedmiotem Umowy”.  

2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) transportu lodowiska sezonowego z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach 

do miejsca montażu - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ząbkach,  

2) montażu lodowiska sezonowego, 

3) przegląd agregatu chłodniczego,  

4) demontażu lodowiska sezonowego, 

5) transportu zdemontowanego lodowiska sezonowego po sezonie zimowym 2016/2017 na teren 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkach. 

3. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik 

do niniejszej Umowy. 

§ 2 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przystąpienie do odbioru Przedmiotu Umowy, 

2) zapłata wynagrodzenia za prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie prac. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane osobom trzecim przez 

Wykonawcę lub osoby, którymi się posługuje, powstałe w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 

§ 3 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) wykonanie Przedmiotu Umowy w terminach określonych w § 5 ust. 1; 

2) bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami; 

3) utrzymanie porządku, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż., stosowanie własnego wyposażenia 

ochronnego oraz stosowanie się w tym przedmiocie do poleceń Zamawiającego; 

4) wykonanie i przekazanie Zamawiającego wykonanych prac zgodnie ze złożoną ofertą oraz 

obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej. 
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§ 4 

Wykonawca, po zapoznaniu się z warunkami lokalnymi, zapewnia, że: 

1) jego oferta, stanowiąca załącznik do niniejszej Umowy, obejmuje pełen zakres prac niezbędny 

do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, 

2) posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości sprzętowe 

i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania Umowy i będzie w stanie należycie 

wykonać Przedmiot Umowy na warunkach określonych w Umowie, 

3) zapoznał się z charakterystyką wykonywanych prac oraz czynnikami, które w jakikolwiek 

sposób mogą wpłynąć na wykonanie Przedmiotu Umowy. 

§ 5 

1. Wykonawca zrealizuje: 

1) montaż lodowiska sezonowego „Biały Orlik” na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 przy 

ul. Batorego 11 w Ząbkach w terminie do dnia 05-12-2016 r.,  

2) demontaż lodowiska sezonowego „Biały Orlik” z terenu Szkoły Podstawowej Nr 2 przy 

ul. Batorego 11 w Ząbkach po zakończeniu sezonu zimowego 2016/2017 na pisemne wezwanie 

Zamawiającego w ciągu 7 dni od daty wezwania, lecz nie później niż do 31 marca 2017 roku.  

2. Za termin wykonania montażu albo demontażu uważa się dzień podpisania protokołu odbioru danej 

czynności bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 

§ 6 

1. Przedmiotem odbioru jest montaż albo demontaż lodowiska sezonowego.  

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że montaż albo demontaż nie zostały 

wykonane lub zostały wykonane nienależycie, Zamawiający sporządzi protokół, który będzie 

wskazywał stwierdzone wady i usterki, jak też terminy na ich usunięcie.  

3. Odbiór montażu albo demontażu uznaje się za dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia  

przez Zamawiającego w protokole odbioru, a w przypadku gdy uprzednio stwierdzono wady lub 

usterki - po potwierdzeniu w ponownie sporządzonym protokole usunięcia wszystkich wad i usterek. 

§ 7 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości 

……………. zł brutto (słownie: ………………….. złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 będzie płatne w następujący sposób: 

1) z tytułu montażu lodowiska sezonowego – …………. zł brutto (słownie: …………. złotych 

00/100), 

2) z tytułu demontażu lodowiska sezonowego – ……………… zł brutto (słownie: ………… 

złotych 00/100). 

3. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nie może ulec podwyższeniu. 

4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego protokół 

odbioru montażu albo demontażu bez zastrzeżeń.  

5. Faktura złożona w siedzibie Zamawiającego, będzie zapłacona przelewem w terminie do 14 dni od 

daty jej złożenia.  

6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana będzie na rachunek wskazany w fakturze.  

7. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy jakie poniesienie 

w związku z realizacją przedmiotu Umowy.  

§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 

pkt 2, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 odpowiednio pkt 1 

lub pkt 2, za każdy dzień opóźnienia, 

2) za odstąpienie Wykonawcy od Umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo 

za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.  

2. Zapłata kar umownych może nastąpić poprzez potrącenie ich z wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych.  

§ 9 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację Umowy oraz upoważnionymi do dokonywania odbiorów 

i podpisywania protokołów oraz do kontaktów są: 

1)    ze strony Zamawiającego: Jacek Romańczuk, tel. 790 013 122, 

2)    ze strony Wykonawcy: …………………… 

Zmiana w/w osób lub danych teleadresowych nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i następuje 

poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony.  

§ 10 

Integralnym składnikiem Umowy jest Oferta Wykonawcy, stanowiąca Załącznik do niniejszej Umowy. 

§ 11 

1. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. WYKONAWCA nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej 

mu z tytułu realizacji Umowy osobie trzeciej.  

3. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz inne przepisy mające związek z realizacją Przedmiotu Umowy. 

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 


