
                    

                    WZÓR UMOWY                ZAŁACZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA    

                                                                                                                                             DO  SKŁADANIA OFERT 

 

Umowa zawarta  w  Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu : ………….pomiędzy  Zleceniodawcą, 

którym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski: Miejski Ośrodek Sportu   i Rekreacji                         

w Ostrowcu Świętokrzyski  ul. Świętokrzyska 11, którą reprezentuje  Piotr Węglewicz 

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na mocy upoważnienia Prezydenta Miasta 

Ostrowca Świętokrzyskiego:  Nr IV/533/2017 z dnia 11.10.2017 zwaną dalej  Zamawiającym  

 a  

………………………………………………………….. 
NIP:…………………………….  zwanym dalej Wykonawcą  reprezentowanym przez: 

- ……………………………………….  

 

 
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 29 kwietnia 2004r –  Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018 r.  poz.1986 z póz. zm.), na podstawie. art.4 pkt.8  cytowanej 
ustawy  i wybraniu w dniu  ……………. oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, zawarto umowę                   

o następującej treści: 

 

§ 1 
Zamawiający oświadcza, że jest zarządcą Pływalni „Rawszczyzna” z siedzibą w Ostrowcu  

Świętokrzyskim ul. Mickiewicza 32. 

                                                                             

                                                                               § 2 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie pomiarów elektrycznych (raz na pięć lat) i pomiarów 

natężenia oświetlenia ewakuacyjnego (co roku przez okres 5-ciu lat) oraz sporządzenie protokołów 

pomiarowych na Pływalni  Rawszczyzna przy  ul. Mickiewicza 32 w Ostrowcu Świętokrzyskim. 
Zakres prac do wykonania stanowi załącznik nr 1 do Umowy.  

 

§ 3 
1. Wykonawca zrealizuje zamówienie, w zakresie określonym w §2  nie później niż do dnia 08 maja 

2019 roku. Pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego należy wykonywać przez okres 5-ciu lat 

do 08 maja każdego roku (ostatnie do dnia 08 maja 2023 roku). 

2.  Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi niezwłocznie od daty podpisania umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją           

przedmiotu umowy z najwyższą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami                

i zasadami wiedzy technicznej. 
4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wykonanie przedmiotu zamówienia, strony sporządzą 

stosowny protokół, który będzie podstawą do dokonania przez Zamawiającego zapłaty za  

     wykonaną umowę. 
 

                                                                              § 4 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie ze 
złożoną i wybraną ofertą z dnia wynosić będzie …………………………………………….. zł 

netto ( słownie: …………………………………………………..……………….. złotych i 00/100). 

2. Strony ustalają, że do kwoty określonej w ust. 1, zostanie doliczony podatek VAT naliczony wg 

stawki 23 % w kwocie …………… zł ( słownie: ……………………. złotych  i 00/100).                                   
3. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia  wynosić 

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

5. Strony ustalają, iż wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone na podstawie faktury 
wystawionej po odbiorze przedmiotu zamówienia. 

6. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego   

protokół odbioru stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy,  wymienionego 

w § 2 umowy, zgodnie z umową a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez Zamawiającego 
kar umownych z podaniem ich wysokości i przyczyn naliczenia. 
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§ 5 
1.  Faktura będzie dostarczona przez Wykonawcę  nie później niż do dnia 30 maja 2019  roku. 

2. . Faktura VAT wystawiona przez Dostawcę powinna wskazywać: 

     1) jako nabywcę - Gminę Ostrowiec Świętokrzyski,           NIP: 661-000-39-45, 

     2) jako odbiorcę  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Świętokrzyska 11   27-400  

         Ostrowiec  Świętokrzyski 

 
3. Wynagrodzenie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 6, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo 

wystawionej faktury do Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego  będzie: Krzysztof Przygoda. 
2. Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy  będzie: ……………….. . 

 

 

§ 7 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie 

kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
   a) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 3, za każdy dzień zwłoki, 

   b) z tytułu  odstąpienia  przez Zamawiającego   od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  

Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3. 
2. Zamawiający  zobowiązany  jest  zapłacić Wykonawcy  karę  umowną  z tytułu odstąpienia od 

umowy  z przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego  –  w  wysokości 10 % wartości 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 3. 
3. W przypadku, gdy kary umowne, o których mowa w ust. 1, 2 nie zrekompensują w pełni 

poniesionej szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych. 
 

                                                                                § 8 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Kodeksu  

Cywilnego. 
 

                                                                               § 9 

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla  siedziby 
Zamawiającego. 

 

                                                                               § 10 
Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy         

i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 
 

 

WYKONAWCA:                                          ZAMAWIAJĄCY: 

 


