
UMOWA   UG – OŚ/           /2020                                   

 
zawarta w dniu ……………. roku, w Regułach 

pomiędzy: 

Gminą Michałowice,  Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice  

Regon: 013269290, NIP:534-24-80-595,  

reprezentowaną przez: 

Małgorzatę Pachecką - Wójta Gminy Michałowice 

lub 

Jerzego Sieraka – Zastępcę Wójta Gminy Michałowice działającego na podstawie upoważnienia 

Wójta Gminy Michałowice nr 248/2018 z dnia 23.11.2018 r 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 

a 

………………………….. (Imię i nazwisko) zamieszkałym ………………. (adres zamieszkania) 

prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej pod firmą 

………………..………………........ (pełna nazwa firmy) z siedzibą w …………………………… 

(miejscowość i kod pocztowy),  ul………, NIP………..…, REGON ……….… 

lub 

Firmą „………………………..” prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………… Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem ………… z siedzibą w........................... (miejscowość i kod 

pocztowy), ul. …………, NIP…………., REGON ………………… 

reprezentowaną przez: 

…………………….. (Imię i nazwisko)  - ………………………………… (stanowisko) 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami” 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego bez stosowania ustawy Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 

r., poz. 1843), nr ZP.271.1.    .2020,  Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na wymianie piasku 

w piaskownicach na terenie gminy Michałowice. 

2. Wymiana piasku w 11 piaskownicach, 5 strefach upadku i 1 boisku do siatkówki plażowej na 

terenie Gminy Michałowice o łącznej masie 421,47 t piasku. 

3. Lokalizacja piaskownic: 
 Miejsce Piaskownica m2 Strefa upadku m2 

1 Komorów ul. Kolejowa 6  

2 Komorów ul. Turystyczna (Kaliszowy 

Gaik) 

14  

3 Komorów ul. Główna 14 67,5 

4 Pęcice ul. Zaułek 6  

5 Reguły ul. Wiejska (Strefa Rekreacji) 120  

6 Reguły ul. Wiejska (Park) 14 64 

7 Reguły ul. Wiejska (Park-boisko)  165 

8 Opacz Kolonia ul. Bodych 16  

9 Granica ul. Poprzeczna 30  

10 Nowa Wieś ul. Wandy 9  

11 Suchy Las ul. Ks. Woźniaka  12 

12 Sokołów ul. Rodzinna 7  

13 Michałowice ul. 11 Listopada 13 138 

 suma 249 446,5 
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4. Zakres prac obejmuje:  

1) wywiezienie starego piasku z załadunkiem, 

2) oczyszczenie piaskownic z pozostałości, 

3) przywiezienia i rozsypanie czystego piasku z frakcją 0,1-2,5 mm, płukanego, sortowanego, 

przeznaczonego do stosowania w piaskownicach i strefach upadku na placach zabaw 

(posiadającego stosowny ATEST), 

4) prace mają być wykonane bez użycia sprzętu ciężkiego, 

5) wymiana geowłókniny we wskazanych piaskownicach – 100 m2. 

6) Prace należy prowadzić w sposób nie powodujący zniszczeń, a w przypadku dokonania 

uszkodzeń, należy je niezwłocznie naprawić.  

 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace do dnia 15.05.2020 r.    

 

 

§ 3 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

 
1. Na podstawie przyjętej oferty stanowiącej załącznik do umowy koszt wykonywanych prac 

wyniesie netto …………… zł, plus podatek VAT w wysokości 8 % co daje kwotę brutto 

……………. zł (słownie: ………………….). 

2. Zamawiający uiści opłatę za wykonanie prac w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury na konto 

Wykonawcy zapisane na fakturze. 

3. Rozliczenie płatności będzie dokonywane za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split 

payment). 

4. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy należy do wykonawcy umowy i został 

dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 

5. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru prac.  

4.   Płatności będą dokonywane z budżetu gminy: Dział 926 Rozdz. 92601 § 4300 poz. 1        z 

zadania: Wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy Michałowice. 

 

§ 4 
ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem odbioru jakościowego jest wykonanie zakresu usług określonych w § 1 niniejszej 

Umowy. 

2. Zamawiający upoważniony jest do przeprowadzania kontroli wykonywanych usług objętych   

przedmiotem umowy bez uprzedniego informowania Wykonawcy. 

 

§ 5 
KARY UMOWNE 

 1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu prac w terminie  

określonym w § 2, w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki.  

 

§ 6 
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

 
1. Potwierdzenia wykonania zakresu prac będzie dokonywała  

1) Z ramienia Zamawiającego Joanna Wysocka-Sawczuk 

2) Ze strony Wykonawcy ………………...  
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2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do odbioru prac stanowiących przedmiot niniejszej 

Umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania 

innych niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do odbioru usług w imieniu Zamawiającego, 

w tym także podpisywania protokołów odbioru usług. 

4. Zmiana osób pełniących funkcję przedstawicieli Stron nie powoduje zmiany niniejszej Umowy.           

O zmianie tych osób Strony będą informować się pisemnie nie później niż w 3 dniu roboczym             

od dnia, w którym nastąpiła zmiana. 

 

 

§ 7 

ZMIANY DO UMOWY 

 

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej 

umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian. 

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,  

a w szczególności przedmiot umowy, wysokość wynagrodzenia, oraz imię i nazwisko Wykonawcy 

stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia  

6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnieniu  

w trybie przedmiotowej ustawy, jak również, iż dane o zawartej umowie publikowane są  

w rejestrze umów na stronie BIP Urzędu. 

3. Administratorem danych osobowych zawartych w umowie jest Gmina Michałowice  

z siedzibą Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1, 05-816 Michałowice, reprezentowana przez 

Wójta. Dane przetwarzane są w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą. Podanie danych niezbędnych do wykonania umowy jest konieczne, zgodnie z art. 353 [1] 

kodeksu cywilnego. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom, ani też do 

państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do 

przetwarzania danych oraz uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.  Dane są 

przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy, a także określony w szczególnych 

przepisach prawa oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi 

danych i w stosunku do niego. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wglądu w swoje 

dane i prawo ich uzupełniania i poprawiania. Szczegółowe informacje dotyczące zasad 

przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce ochrony danych dostępnej na 

stronach www Administratora.  

4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy   miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie właściwe przepisy 

Kodeksu Cywilnego w szczególności przepisy tytułu XVI, tytułu XV KC.    

6.  Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy.                           

7. Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach - 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 

1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


