
Umowa Nr PCKiSZ.A.026.4.2022 

(projekt)  

 

W dniu………... roku pomiędzy:  

Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej z siedzibą z Ciechanowie 

ul. Strażacka, 06-400 Ciechanów, 

reprezentowanym przez: 

Panią Annę Smolińską- Dyrektora PCKiSz  

przy kontrasygnacie  

Pani Małgorzaty Szydłowskiej- Głównego Księgowego 

NIP 5661791171, zwanego dalej „Zamawiającym”, 

a firmą:  

…………………….. 

Reprezentowaną przez: 

………………………. 

 

Zwaną  dalej „Wykonawcą”, 

 

łącznie zwanymi  Stronami umowy. 

 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 

11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia poniżej 130 000 zł), 

a także z poszanowaniem postanowień Regulaminu udzielania zamówień o wartości 

nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000 PLN w Powiatowym Centrum 

Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie wprowadzonym Zarządzeniem 

nr 5/2021 z dnia 25 marca 2021r.  

 

§ 1. 

Definicje 

Wyłącznie dla potrzeb interpretacji Umowy, Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:  

1. Dokumentacja - wszelkie dokumenty odnoszące się do  zamówienia „Okresowa 

usługa koszenia terenów zielonych wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu w  

Rodzinnym Parku Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie dla Powiatowego Centrum 

Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie” 

2.  „Przedmiot umowy” -  specyfika usług wraz z cenami określona jest w Załączniku 

nr 1 do Umowy zatytułowanym "Opis przedmiotu umowy";  

3. Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w  postępowaniu ofertowym w 

przedmiocie „Okresowa usługa koszenia terenów zielonych wraz z wygrabieniem i 

wywozem pokosu w  Rodzinnym Parku Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie dla 

Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie”dla 

Zamawiającego i na podstawie której Wykonawca został wybrany do wykonania 

przedmiotu zamówienia. Formularz ofertowy zawierający ofertę stanowi Załącznik 

nr 2 do Umowy;  



4. Umowa – przedmiotowa umowa na sprzedaż oraz dostawę przedmiotu umowy dla 

Zamawiającego 

§ 2. 

 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie okresowej usługi koszenia terenów zielonych 

wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu w  Rodzinnym Parku Edukacji i Rozrywki 

w Gołotczyźnie dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej 

w Ciechanowie. 

2. Termin realizacji zamówienia: 01.08.2022 r. – 29.09.2022 r.  

3. Wykonawca oświadcza, że  przedmiot umowy opisany  w § 2. pkt 1. niniejszej umowy 

będzie wykonywany zgodnie ze wszelkimi warunki techniczno-eksploatacyjne 

określone przez Zamawiającego oraz wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy 

zgodnie z obowiązującymi w tymże zakresie przepisami prawnymi. 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do: 

1. Wykonania usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

Zamawiający zobowiązany jest do: 

1. zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 Umowy. 

2. potwierdzenia odbioru przedmiotu Umowy opisanego w § 2. pkt 1. niniejszej umowy 

 

§ 5 

Termin wykonania Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu Umowy do dnia 01.08.2022 

r. -29.09.2022 r. w w terminach ustalonych z Zamawiającym.  

2. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uważa się dzień odbioru przedmiotu umowy 

przedmiotu umowy opisanego w § 2. pkt 1. niniejszej umowy od Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

 

§ 6 

Odbiór przedmiotu Umowy 

1. Odbiór przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony Protokołem odbiorczym przez 

przedstawicieli Zamawiającego. 



2. Warunkiem dokonania odbioru przedmiotu Umowy jest dostarczenie przez 

stwierdzenie przez Zamawiającego wykonanych prac. 

3. W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do usunięcia zgłoszonych 

nieprawidłowości w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Po wykonaniu tychże 

czynności Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru. 

4. W przypadku odmowy dokonania odbioru przedmiotu Umowy, o którym mowa w ust. 

3, przyjmuje się, że Wykonawca opóźnia się w wykonaniu Umowy przez okres liczony 

od dnia, w którym Wykonawcę powiadomiono o odmowie odbioru przedmiotu Umowy 

do dnia, w którym Zamawiający podpisze Protokół odbioru przedmiotu Umowy. 

5. Dokonanie odbioru przedmiotu Umowy nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń ze strony 

Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji jakości, o których mowa w § 10 Umowy. 

§ 7. 

1. Osobą odpowiedzialną w zakresie realizacji umowy jest: 

po stronie Wykonawcy:  

po stronie Zamawiającego: Tomasz Grabas tel. 23 6724296 (wew.223), e-mail: 

tgrabas@pckisz.pl 

2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie powoduje konieczności zmiany umowy, 

 ale dokonywana jest pisemnie lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. 

§ 8. 

Prawo własności 

Prawo własności przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego w chwili podpisania 

Protokołu odbioru przedmiotu Umowy. W tejże chwili na Zamawiającego przechodzą ciężary 

i korzyści związane z zestawem oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub 

uszkodzenia. 

 

§ 9. 

Wynagrodzenie 

 

1. Z tytułu wykonania bez zastrzeżeń Umowy, Wykonawcy przysługuje łączne 

wynagrodzenie w wysokości zgodnej ze złożoną Ofertą, to jest w kwocie: netto: …… 

brutto……. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z 

wykonaniem Umowy, łącznie z podatkiem VAT.  

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie za wykonanie Umowy skalkulował na 

podstawie własnych obliczeń, działań, szacunków oraz że przed zawarciem Umowy 

upewnił się co do prawidłowości i kompletności wyceny przedmiotu Umowy.  

4. Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowić podpisany Protokół odbioru 

towaru.  



5. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie świadczenia Wykonawcy związane z realizacją 

umowy. Wynagrodzenie wyczerpuje wszelkie należności i zaspokaja wszelkie 

roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania umowy. 

6. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej 

do Zamawiającego na adres: Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii 

Konopnickiej ul. Strażacka 5, 06-400 Ciechanów lub elektronicznie na adres: 

faktury@pckisz.pl 

7. Faktura będzie zawierała następujące dane: 

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej 

ul. Strażacka 5 

06-400 Ciechanów 

NIP 5661791171 

8. W przypadku dostarczenia nieprawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający ma 

prawo wstrzymać płatność do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości i dostarczenia 

prawidłowej faktury. W takim przypadku termin zapłaty biegnie od daty otrzymania 

faktury korygującej lub daty dokonania uzgodnień i zatwierdzenia przez 

Zamawiającego faktury podlegającej wyjaśnieniu. 

9. Płatność za realizowanie zlecenia uregulowana zostanie przelewem z rachunku 

bankowego Zamawiającego na rachunek Wykonawcy podany na fakturze VAT, w 

terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

10. Za termin zapłaty uznaje się datę, w której Zamawiający polecił swemu bankowi przelać 

na konto Wykonawcy określoną kwotę. 

11. Ostateczna wartość umowy, o której mowa w ust. 1 nie przekroczy środków 

zabezpieczonych na ten cel w budżecie Zamawiającego. 

12. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT strony dostosują w drodze 

aneksu ceny określone w formularzu cenowym do wysokości odpowiadającej nowej 

stawce podatku. Przyjmuje się, że jednostkowe wartości netto są wartościami stałymi 

(niezmiennymi), a należny podatek od towarów i usług (VAT) obliczany jest wg 

przepisów powszechnie obowiązujących. 

§ 10. 

1. W przypadku niewykonania Przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 5 ust. 1 

umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 10 dni roboczych od upływu 

terminu realizacji dostawy. Odstąpienie od umowy dotyczy części, w której umowa nie 

została zrealizowana do czasu złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, w przypadku wykonania zadań objętych umową 

niezgodnie z opisem przedmiotu umowy, ofertą Wykonawcy lub ustaleniami z 

Zamawiającym, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości 

przewidywanego wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony 

przypadek naruszenia jednak nie więcej niż łącznie 

50 % tej wartości.  

3. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1, w przypadku niewykonania przedmiotu 

umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 



zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % wartości przewidywanego 

wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

4. W przypadku opóźnienia w realizacji Umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1 umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05 % wartości  

przewidywanego wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia. 

5. O naliczeniu kar umownych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie podając 

uzasadnienie faktyczne. 

6. Zamawiający ma prawo dokonać potrącenia kary umownej określonej w ust. 2,3 i 4  

z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z płatności. 

7. W przypadku naliczenia kary umownej określonej w ust. 2,3,4 Wykonawca zapłaci kwotę 

kary na konto Zamawiającego wskazane w zawiadomieniu. 

8. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na 

zasadach ogólnych. 

9. Zamawiający może odstąpić od umowy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

10. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli wyjdzie na jaw, że w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia – zapytania ofertowego którego dotyczy umowa, Wykonawca 

złożył oświadczenie niezgodne z prawdą, w terminie 30 dni roboczych od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 9 - 10, odstąpienie od umowy następuje w trybie 

natychmiastowym, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, a Wykonawca może 

otrzymać jedynie wynagrodzenie należne z tytułu prawidłowego wykonania części 

umowy. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i 

zawiera uzasadnienie. 

 

§ 12. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 

otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy. 

2. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, 

przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie informacji otrzymanych od 

Zamawiającego wbrew postanowieniom niniejszej umowy. Zobowiązanie to wiąże 

również Wykonawcę po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu bez względu 

na przyczynę. 

 



§ 13. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 14. 

Strony ustalają, iż sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z niniejszej 

umowy jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. Zdanie poprzednie 

zachowuje swoją skuteczność także w przypadku odstąpienia od umowy. 

 

 

 

§ 15. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§ 16. 

Umowa zostaje sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze 

dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

         ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Umowy nr PCKiSz.A.26.4.2022 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Okresowa usługa koszenia terenów zielonych wraz z wygrabieniem i wywozem pokosu 

w  Rodzinnym Parku Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie dla Powiatowego Centrum 

Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie 

1. Koszenie terenów zielonych na powierzchni całkowitej obiektu 5,3425 ha                                 
z częstotliwością 2x w miesiącu w Rodzinnym Parku Edukacji i Rozrywki                                
w Gołotczyźnie, ul. Łąkowa.  

2. Koszenie to działania mające na celu utrzymanie terenów trawiastych we właściwym 
stanie estetycznym. Pod nazwą czynności koszenia każdorazowo należy rozumieć 
wykoszenie, wygrabienie pokosu oraz wywóz pokosu na koszt Wykonawcy                                   
i zdeponowanie na legalnym wysypisku odpadów lub kompostowni przy użyciu sprzętu 
Wykonawcy.  

3. Prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych oraz ochrony roślin przed szkodnikami                         
i roślinami o częstotliwości 1 x w miesiącu przy użyciu sprzętu i środków chemicznych  
Wykonawcy. 

 
Wykonawca musi przestrzegać przepisów BHP i p.poż oraz prowadzić prace w sposób 
bezpieczny dla osób znajdujących się na terenie obiektu.  

 
 

 

 


