
UMOWA NR ……………………. 

 

zawarta w dniu ……………………. roku w Płocku pomiędzy 
 

Gminą Miastem Płock Plac Stary Rynek 1 09-400 Płock NIP 7743135712  Szkołą Podstawową nr 12 
im. Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w Płocku 09-402 Płock ul. Brzozowa 3 
reprezentowaną przez Agatę Bogiel- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku, działającą na 
podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Płocka nr 499/2011 z dnia 09.09.2011r, 
zwaną w dalszym tekście umowy ZAMAWIAJĄCYM, 
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej WYKONAWCĄ 

§ 1 

Na mocy niniejszej Umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać 
przedmiot Umowy w zakresie określonym w przedmiotowej Umowie oraz Opisie przedmiotu 
zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  
 

§ 2 

1.  Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia zawarcia do dnia 31.12.2019 r.   
2.  Wykonawca wykona w okresie trwania umowy prace związane z konserwacją 

nawierzchni boisk w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia, zlokalizowanych na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Płocku z następującą częstotliwością:  
1) nawierzchnia ze sztucznej trawy na boisku szkolnym cztery razy w trakcie trwania umowy; 
2) nawierzchnia poliuretanowej 2 razy w roku.  

3. Przedmiot umowy  wymieniony w ust. 2 będzie realizowany po uzgodnieniu z Zamawiającym 
terminarza wykonania prac konserwacyjnych, a realizacja będzie trwała nie dłużej niż 2 dni. 

§ 3 

1. Łączne wynagrodzenie z tytułu realizacji  przedmiotu umowy zgodnie z ofertą WYKONAWCY 
stanowiącą załącznik nr 2 do umowy wynosi ……………………… (słownie: 
………………………………………….. zł) plus podatek VAT w wysokości ……………………………… łącznie brutto 
…………………………………. w tym: 
1) ……………. netto za 1 m2   konserwacji i pielęgnacji nawierzchni ze sztucznej trawy,  
2) ……………. netto za 1 m2  konserwacji i pielęgnacji nawierzchni poliuretanowej, 
3) ……………. netto za 1t granulatu wraz z transportem 

2. Wynagrodzenie będzie płatne  na podstawie stawek za m2 wskazanych w ust.1 pkt 1 i 2 , po 
uprzednim potwierdzeniu wykonania usługi, protokołem odbioru zgodnie z § 6 ust. 2 umowy.  

3. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę, będą protokoły odbioru wykonanych  usług. 
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze w 

terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury. 
5. Źródło finansowania: Dział 801 Rozdział 80101 Zadanie P2/SP012 §4270  
6.  Faktura zostanie wystawiona na:  
 
   NABYWCA: Gmina Miasto Płock 

Plac Stary  Rynek 1 
09-400 Płock 
NIP: 7743135712 
 
ODBIORCA: Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku 

       ul. Brzozowa 3 
       09-402 Płock 

 



§ 4 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, terminowo i 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
3.  Materiały o których mowa w ust. 2  powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
4.  Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku  

do wskazanych materiałów świadectwa dopuszczenia i certyfikaty jakości. 
5.  Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia zestawień specyfikacji wykonywanych prac. 

 

§ 5 

1. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność za należyte i staranne oraz bezpieczne 
wykonanie prac, zgodnie z przyjętą technologią wykonania i obowiązującym prawem. 

2. W przypadku niewłaściwej jakości prowadzonych prac lub ujawnieniu się wad lub usterek, 
Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego na podstawie protokołu usterek sporządzonego z udziałem przedstawicieli obu 
Stron. 

3. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego, 
Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie przez Zamawiającego wad lub usterek na koszt 
Wykonawcy, co jednak nie narusza prawa dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania 
oraz kar umownych określonych w § 7. 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia Wykonawcy terenu boiska na czas 
przeprowadzenia prac objętych przedmiotem niniejszej Umowy.  

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za prawidłowo wykonane 
usługi. Prawidłowość wykonania czynności zgodnie z warunkami umowy zostanie potwierdzona 

poprzez sporządzenie protokołu odbioru wykonania usługi zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Umowy.  
§ 7 

1.  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) za opóźnienie Wykonawcy w  realizacji prac na danym boisku szkolnym powyżej terminu o 

którym mowa w § 2 ust. 3, w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 
ust.1 za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad lub usterek w terminach wskazanych przez 
Zamawiającego, zgodnie z § 5 umowy, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady lub 
usterki, wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy 
dzień opóźnienia, 

3) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów, o których mowa w § 5  Umowy 
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 100 zł za każdy dzień 
opóźnienia. 

2. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie  
jej z wynagrodzenia Wykonawcy lub zapłatę stosownej kwoty na rzecz Zamawiającego. 

3. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego.  

§ 8 

1. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust.1, nie narusza prawa dochodzenia  
przez Zamawiającego odszkodowania oraz kar umownych określonych w § 7. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w sytuacji i na warunkach określonych 
w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.  

 

 



§ 9 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 
nastąpiło wskutek siły wyższej,  którą należy rozumieć jako zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i 
niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, 
któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana 
jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. 

3.  Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 
 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy będą wymagały pod rygorem nieważności 

formy pisemnej w postaci aneksu. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest możliwa w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług; 

3. Zmiany do Umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem 
konieczności wprowadzenia tych zmian. 

§ 11 

1. Umowa może być rozwiązana za 30-dniowym okresem wypowiedzenia liczonym na koniec 
miesiąca kalendarzowego. 
 

§ 12 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu 
z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.  

3. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego  
z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego 
rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą                 
do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia 
rokowań, spór taki Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla 
siedziby  Zamawiającego. 

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

§ 13 

Integralnymi częściami umowy są: 
1) załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
2) załącznik nr 2 - Wzór protokołu  wykonania usługi 
 
 
  

 

                ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA 



ZAŁĄCZNIK nr 1  

do umowy nr ……………………….. 

Płock, dnia ………….2019 roku 
 

 

 

 

 

Protokół odbioru wykonania usługi 

nr ………………./2019 

 

 

 

 

dotyczy: Świadczenia usługi z zakresu konserwacji i pielęgnacji sztucznej nawierzchni   
w roku 2019 na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 12 w Płocku 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Lokalizacja obiektu na którym wykonano usługę:…………………………………………………………………………………… 

4. Rodzaj i powierzchnia nawierzchni na której wykonano usługę:…………………………………………………………….. 

5. Data wykonania usługi:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Przedstawiciele: 

Wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Placówki oświatowej…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Usługa czyszczenia została wykonana bez usterek/z usterkami o których mowa w pkt.8* 

Do uzupełnienia ubytków nie zużyto/zużyto*………….kg granulatu. 

8. Stwierdzone usterki:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

        (podpis przedstawiciela Wykonawcy)                                                           (podpis dyrektora placówki/osoby upoważnionej) 

 

 

 
 


