
UMOWA NR ………………………………./2019 
 

zawarta w dniu …………2019r. zgodnie z Regulaminem udzielania Zamówień Publicznych Kobierzyckiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji z dnia 01.06.2017 r. o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonych w złotych kwoty 
30 000 euro prowadzonych przez KOSiR w zw. z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 t.j. ze zm.) 

w Kobierzycach, pomiędzy: 

Gminą Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961308068, działającą przez Kobierzycki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Kobierzycach, ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce, NIP: 8961565003, Zamawiającego 
reprezentowany przez: Dyrektora Kobierzyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Panią Maję Muszyńską 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Panią Marię Prodeus 

zwanym w dalej „Zamawiającym” 
a 
_________________________, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 
_________________________________z siedzibą, ul. ________________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i 
Informacji Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej 

NIP: _______________, REGON __________ 
lub  
___________________________________________________________________________ 
NIP ___________________, REGON .___________________ wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ______________________ pod Nr KRS __________________ z siedzibą 
____________________kapitał zakładowy _____________ reprezentowanym przez  
_______________________________________________ 
Zwanym dalej „Wykonawcą”, będącym płatnikiem VAT. 
 
Zgodnie z dokonanym przez Zamawiającego wyborem najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w drodze Zapytania 
o cenę, znak sprawy 2720/KOSiR/ZOF/1/2019. 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest: Zakup, dostawa, naprawa oraz montaż elementów infrastruktury 

stadionowej z podziałem na zadania: 
Zadanie 1: zakup wraz z dostawą i stałym montażem w gruncie pełnowymiarowych aluminiowych bramek 
stadionowych wraz z siatkami oraz zakup wraz z dostawą i stałym montażem w gruncie 2szt. 10-cio 
miejscowych wiat dla zawodników rezerwowych (GOŚCIE – GOSPODARZE) na boisko sportowe w Małuszowie 
zgodnie z OPZ; 

Zadanie 2: zakup wraz z dostawą i montażem aluminiowych, treningowych bramek przenośnych wraz z 
siatkami na boiska sportowe: w Magnicach, w Domasławiu, w Krzyżowicach i w Kobierzycach oraz zakup wraz z 
dostawą i montażem aluminiowych bramek do piłki ręcznej na płytę sportową w Hali Sportowo – 
Widowiskowej im. Adama Wójcika w Kobierzycach zgodnie z OPZ”; 

Zadanie 3: zakup wraz z dostawą i montażem siatek do bramek piłkarskich znajdujących się na obiektach 
sportowych zarządzanych przez KOSiR zgodnie z OPZ. 

Zadanie 4: konserwacja oraz naprawa siatek wychwytujących tzw. piło-chwytów na obiektach zarządzanych 
prze KOSiR zgodnie z OPZ.   
 

2. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego montażu zgodnie ze 
sztuką budowlana wszelkich elementów wyposażenia boisk sportowych wskazanych w §1 ust.1 niniejszej 
umowy. Świadczenie usługi odbywać się będzie na terenie Gminy Kobierzyce na obiektach sportowych 
zarządzanych przez KOSiR, szczegółowo opinanych w Zaproszeniu do złożenia oferty w pkt. 3 Przedmiot 
Zamówienia. 

§ 2 
Wykonawca oświadcza, że dostarczone elementy infrastruktury sportowej, o których mowa w § 1 ust. 1 
niniejszej umowy, są fabrycznie nowe, są jego własnością, nie posiadają wad fizycznych i prawnych, nie mają do 
nich prawa osoby trzecie, nie są przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia czy też zastawu. 

§ 3 
1. Wykonawca wykona na rzecz Zamawiającego zadania wskazane w §1 ust.1 niniejszej umowy na 

wskazanych terenach w określonym terminie tj. od dnia podpisania umowy do dnia 07.04.2019 r. 
2. Wraz z podpisanym obustronnie protokołem odbioru końcowego prac Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne, certyfikaty, atesty, deklaracje dopuszczające produkt do 



 

 

sprzedaży w krajach UE, instrukcje obsługi, 
3. Dokumenty o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu muszą być dostarczone w języku polskim. 
4. Przekazanie wszystkich elementów infrastruktury piłkarskiej wraz z dokumentacją wymienioną w ust. 2 

niniejszego paragrafu zostanie potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez 
przedstawicieli stron umowy wymienionych w § 6 niniejszej umowy. 

5. Do dnia protokolarnego wydania Zamawiającemu wszystkich elementów infrastruktury stadionowej ryzyko 
utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy. 

§ 4 
1. Wykonawca udziela na zakupione elementy infrastruktury stadionowej oraz na usługę ich montażu 24 

miesięcznej gwarancji i rękojmi. 
2. Podpisane dokumenty gwarancyjne zgodne z dołączonym do Zaproszenia wzorem, zostaną przekazane 

Zamawiającemu w dniu wydania przedmiotu umowy. 
3. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego. 
4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek powstałych 

w okresie eksploatacji wszystkich elementów infrastruktury stadionowej. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania drobnych napraw w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia 

przez Zamawiającego. 
6. Wykonawca zobowiązuje się  do dokonywania napraw gwarancyjnych (innych niż drobne) w okresie nie 

przekraczającym  14 dni roboczych. 
§ 5 

1. Strony ustalają, że cena za realizację przedmiotu umowy, niniejszej umowy wynosi brutto ____________zł 
(słownie ___________ złotych) w tym należny podatek VAT. 

2. Podane w ust. 1 ceny uwzględniają wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. Wynagrodzenie 
zostało ustalone na podstawie oferty złożonej w postępowaniu znak 2720/KOSiR/ZOF/1/2019 stanowiącej 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Faktura VAT za przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy zostanie wystawiona  
i dostarczona Zamawiającemu w dniu przekazania przedmiotu umowy. 

4. Zapłata należności następować będzie przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę, w ciągu 
21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

5. Nie dopuszcza się możliwości waloryzowania cen – stawek podczas trwania umowy. 
6. Płatność nastąpi przelewem, na konto bankowe podane przez Wykonawcę. 

…………………………………………………………………………………………………  
7. Wykonawca wystawi fakturę z uwzględnieniem poniższych zapisów: 

1)      nabywca : Gmina Kobierzyce, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce, NIP:8961308068; 
2)      płatnik: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji,  ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce  

8. Adresatem faktury jest Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

9. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego pod 
rygorem nieważności. 

§ 6 
1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:  

Pan Krzysztof Nowak, tel……………………………..    E-mail : …………………………      
2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej umowy jest:  

Pan………………………….., tel……………….  fax………………… E-mail…………...                     
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w/w przedstawicieli stron poprzez pisemną informacje o 

zaistniałem sytuacji.  
§ 7 

1. Strony mogą odstąpić od umowy w przypadkach o których mowa w Kodeksie cywilnym. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku: 

a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 7 dni od  terminu określonego w umowie, 
b) zwłoki w wydaniu kompletu dokumentów gwarancyjnych przekraczającego 7 dni od terminu 

określonego w umowie, 
c) dostarczenia przedmiotu zamówienia niezgodnego z wymaganiami określonymi  

w dokumentacji postępowania lub załączniku do niniejszej umowy. 
 

§ 8 



 

 

1. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu 
umowy, określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia względem terminu 
określonego § 3 ust. 1 niniejszej umowy, lecz nie więcej niż 10% ceny brutto przedmiotu umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn dotyczących Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu umowy 
określonej w § 5 ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 
wysokość kar umownych za zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego, 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % ceny brutto przedmiotu umowy 
określonej w § 5 ust. 1. 

§ 9 
1. Dokumentacja postepowania znak 2720/KOSiR/ZOF/1/2019, /Zał. Nr 1 – Zaproszenie do złożenia oferty 

cenowej, /Zał. nr 2 - oferta Wykonawcy, stanowią integralną część niniejszej umowy. 
2. Ewentualne sprawy sporne wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
§ 10 

Umowa niniejsza sporządzona została w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla 
Wykonawcy. 
   
Zamawiający         Wykonawca 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Dokumentacja postepowania znak 2720/KOSiR/ZOF/1/2019  
2. oferta Wykonawcy 

 


