
UMOWA

Zawarta w dniu …………… roku, pomiędzy:

Chełmskim Parkiem Wodnym i Targowiskami Miejskimi Sp. z. o.o. w Chełmie, ul. Lubelska 133 A, 22-100
Chełm, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000123412,  kapitał zakładowy 12 328 500,00 zł, NIP 563-19-53-367, REGON 110256409 , zwanym dalej
“Zamawiającym”, reprezentowana przez:
Zbigniewa Mazurka – Prezesa Zarządu

a 

…………………………………………………………………zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowana przez:

……………………..  - ………………………….

wspólnie zwane również „Stronami”, 

następującej treści:

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Umowa niniejsza określa warunki realizacji zamówienia publicznego udzielonego w trybie zapytania o
cenę,  do  którego  nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
Publicznych (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

2. Oferta, dokumenty złożone przez Strony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
stanowią nierozłączną część umowy.

§ 2
PRZEDMIOT UMOWY

1.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać powłokę antypoślizgową podłogi wykończonej płytkami typu gres
kl.  A.P  R11A  na  powierzchni  70  metrów  kwadratowych  zgodnie  z  obowiązującymi  normami
antypoślizgowymi w szatni basenowej w Chełmskim Parku Wodnym, przy ul. Lubelskiej 133 A w Chełmie,
zgodnie z poniższym zakresem czynności:
1.1 Próbne zabezpieczenie części płytek wraz z ich oczyszczeniem,
1.2 Próbne wykonanie testu współczynnika antypoślizgowego na fragmencie oczyszczonej podłogi w szatni  
basenowej wykończonej płytkami typu gres kl.A.P  R11A. 
1.3  Zabezpieczenie  i  oczyszczenie  płytek  całej  powierzchni,  na  której  ma  być  wykonana  powłoka
antypoślizgowa.
1.4 Wykonanie pomiarów współczynnika tarcia podłogi w szatni basenowej wykończonej płytkami typu gres
kl.A.P  R11A
-  Wykonanie  zabezpieczenia  antypoślizgowego  w  szatni  basenowej  zgodnie  z  normami  dotyczącymi
poruszania się:
a) w obuwiu:  parametr antypoślizgowości - R13 – zgodnie z normą DIN 51130,

b) boso:  parametr antypoślizgowości -  C – zgodnie z normą DIN 51097.

§ 3
TERMIN  REALIZACJI  UMOWY

Prace będą realizowane w terminie………….. po godzinie 22:00

§ 4
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się:

1. Przeprowadzić  prace  zgodnie z  obowiązującymi  zasadami  wiedzy  technicznej,  Polskimi  Normami,
zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

2. Uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego dokładny termin wykonania przeglądu z
uwzględnieniem § 3.

3. Zawiadomić pisemnie Zamawiającego o wszelkich zauważonych usterkach, od których może zależeć
efekt końcowy wykonanych prac, a ich usunięcie wykracza poza zakres prac określonych w § 2 umowy.

4. Informować upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (osoba wskazana w § 13 pkt 1, ppkt 1,1,
o podjętych działaniach w zakresie realizowanych prac.

5. Zapewnić przeszkolony i uprawniony personel do wykonywania usług objętych niniejszą Umową.
6. Przeszkolić pracowników Zamawiającego  z zakresu konserwacji wykonanej powłoki antypoślizgowej.
7. Z przeprowadzonych prac sporządzić pisemny protokół.
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§ 5
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności swojego przedstawiciela w czasie wykonywania prac przez
Wykonującego

§ 6
WARTOŚĆ UMOWY 

1. Wartość  przedmiotu  umowy  Strony  ustalają  na  kwotę:  ………  zł  brutto  (słownie:
………………………………………………...brutto),  tj.  …………..  zł  netto  (słownie:  ……………………..
………………………….netto):

2. Wartość określona w ust. 1, zawiera cenę wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1 ,
podatek VAT, koszty  dojazdu, koszty  pobytu,  koszty  transportu  oraz inne koszty  mające wpływ na
prawidłową realizację Umowy.

§ 7
WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 należne Wykonawcy, płatne będzie przez Zamawiającego,
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury (rachunku) i  protokołu przekazania podpisanego przez
Strony, na konto w banku wskazanym na fakturze przez Wykonawcę.

2. Zamawiający dokona płatności wynagrodzenia w terminie …………(min. 21 dni) od daty otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury (rachunku).

3. W przypadku ustawowej  zmiany stawki  podatku od towarów i  usług (VAT),  zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy z tego tytułu, obejmie usługi wykonane po dacie wejścia w życie przepisów regulujących
zmiany. 

§ 8
WARUNKI GWARANCYJNE

1. Wykonawca udziela na wykonane przez siebie prace opisane w § 2, gwarancji jakości i rękojmi …… 
miesięcy od daty ich wykonania (daty protokołu).

2. Wady powstałe w wyniku źle wykonanej usługi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć w terminie 3 dni 
od momentu pisemnego zawiadomienia (reklamacji) przez Zamawiającego.

§ 9
KARY UMOWNE

1. Wykonawca jest zobowiązany:
1.1. do zapłaty Kary Umownej w wysokości 1 % całkowitej wartości ustalonej w § 6 ust 1. za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia realizacji przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym zgodnie 
z § 4 ust. 2,

1.2. do zapłaty Kary Umownej w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy – 10% całkowitej wartości ustalonej w § 6 ust 1.,

2. Zamawiający jest zobowiązany, na wniosek Wykonawcy, do zapłaty odsetek ustawowych za każdy
1 dzień opóźnienia w płatności faktury:
2.1. W przypadku całkowitego lub częściowego odstąpienia od prac przez Wykonawcę z przyczyn 

zawinionych przez Zamawiającego, Zamawiający pokryje rzeczywiste, udokumentowane koszty 
Wykonawcy poniesione z tego tytułu.

3. W przypadku wystąpienia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonych Kar Umownych 
Zamawiający może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10
ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1. Ewentualne spory Strony zobowiązują  się  rozstrzygać na drodze polubownej.  Uważa się,  że próba
ugodowa  nie  doszła  do  skutku,  jeżeli  Strony  nie  uzgodniły  stanowiska  w  ciągu  10  dni  od  daty
doręczenia zawiadomienia o przyczynie sporu przesłanego listem poleconym.

2. Wszelkie  Spory  nierozstrzygnięte  polubownie  polegać  będą  rozpoznaniu  przez  Sąd  właściwy  dla
siedziby Zamawiającego.
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§ 11
PRZENOSZENIE ZOBOWIĄZAŃ

Wierzytelności wynikające z umowy oraz innych ustaleń pomiędzy Stronami, nie mogą być bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie (art. 514 k.c.).

§ 12
POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

Stron.

§ 13
DANE KONTAKTOWE

1. Zamawiającego: adres do korespondencji: ul. Lubelska 133 A , kod pocztowy: 22-100 Chełm, 
tel. 82 570 79 04, e-mail. biuro@parkwodnychelm.pl :
1.1. Ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do kontaktu są:

- Marek Fisz, nr tel. 501-857-986, 82 570 79 003 wew. 110.
- Monika Steszuk, nr tel. 82 570 79 76, e- mail:przetargi@parkwodnychelm.pl.

2. Wykonawcy:  adres do korespondencji: ……………………………………………………………………..

2.1. Ze strony Wykonawcy osobami upoważnionymi do kontaktu są:

- …………………………….  tel. ………………………….,e-mail:……………………………………

       ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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