Załącznik nr 2
WZÓR UMOWY

UMOWA
zawarta w dniu……………… 2022 r. w Mysłowicach pomiędzy:
Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Mysłowicach z siedzibą 41-400 Mysłowice, ul. Krakowska 2,
NIP: 222-06-55-939, Regon 000322117, w imieniu którego działa:
Dyrektor - ……………………
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………….. z siedzibą w ................. , ul. ....................... NIP: ............................. ,
Regon: ................... , wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez
.................................... ,
pod numerem KRS:….. .... ,
reprezentowaną przez:
zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

na podstawie rozeznania cenowego o symbolu PP-1/2022, dotyczącego zamówienia o wartości nie przekraczającej kwoty
130. 000 złotych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm. ) o następującej treści
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:
Świadczenie usługi dostawy i wymiany flagi na maszcie budynku Sądu Rejonowego
w Mysłowicach - ul. Krakowska 2, 41-400 Mysłowice.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
a. zakup 6 sztuk flagi Rzeczypospolitej Polskiej (o wymiarach ok. 150 x 220 cm) z karabińczykami,
b. wymianę sześciokrotną flagi na maszcie zlokalizowanym w kalenicy budynku Sądu co dwa miesiące
(lub w razie potrzeby częściej, po uzgodnieniu z Zamawiającym),
c. niszczenie w sposób godny zużytej flagi,
d. drobne naprawy i konserwacje masztu i instalacji elektrycznej podświetlenia masztu flagowego (po
uzgodnieniu zakresu z Zamawiającym).
§2
TERMIN WYKONANIA, OBOWIĄZYWANIA UMOWY
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia … .. marca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
2. Zmawiający ma możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu
wypowiedzenia, przypadającego na ostatni dzień następnego miesiąca, w którym nastąpiło
wypowiedzenie.
3. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, o którym mowa w pkt 2.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.
5. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłączenie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy do dnia odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego.
§ 3.
OBOWIĄZKI STRON
1. Zamawiający:
a. zapewnia dostęp do budynku przy ul. Krakowskiej 2 w Mysłowicach
b. zapewnia dostęp do energii elektrycznej, wody.

2. Wykonawca:
a. zapewnia taką obecność pracowników, która pozwala w sposób bezpieczny zrealizować przedmiot
umowy, w szczególności wymianę flagi,
b. zapewnia, że pracownicy skierowani do wykonywania prac posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz
uprawnienia niezbędne do wykonywania zakresu umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa,
c. zapewnia, że pracownicy skierowani do wykonywania prac posiadają aktualne, odpowiednie do zakresu
wykonywania prac badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie przepisów bhp i ppoż.,
d. zapewnia skierowanym pracownikom środki ochrony indywidualnej, odzież roboczą i obuwie robocze,
zgodnie z przepisami bhp,
e. zobowiązuje się do rzetelnego wykonywania przedmiotu umowy, utrzymywania porządku w miejscu
pracy, przestrzegania przepisów bhp, ppoż., wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego,
f. na bieżąco będzie zgłaszał potrzeby w zakresie niezbędnego zakresu napraw do prawidłowej realizacji
umowy,
g. zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu uwag i wskazówek mogących mieć wpływ na
podniesienie bezpieczeństwa, obniżenie kosztów lub zapobieganie powstawaniu szkody w mieniu
Zamawiającego,
h. po zakończeniu miesiąca, w którym dokonano zmiany flagi , przedstawi Zamawiającemu protokół
prawidłowej realizacji umowy, który po zaakceptowaniu przez obie strony, będzie podstawą do
wystawienia faktury.

§ 4.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
1. W czasie realizacji usług Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, P.POŻ,
kodeksu pracy oraz wewnętrznych przepisów Sądu Rejonowego w Mysłowicach.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody na osobie lub mieniu
powstałe w wyniku nie wykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków umownych.
3. W razie stwierdzenia nienależytego wykonania prac, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona
ponownie prace na własny koszt.
4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, co, do jakości wykonywanych usług
Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do poprawy poziomu
prac.
5. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność, za jakość i sposób wykonania usług przez osoby
wykonujące prace w jego imieniu oraz szkody, jakie mogą powstać przy wykonywaniu usług.
6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy, polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczeniową nie mniejszą niż 300.000 zł.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy oraz za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel
Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku niedołożenia przez personel Wykonawcy należytej
staranności przy wykonywaniu umowy. W szczególności Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
prawną i materialną za ewentualną kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu i urządzeń dokonane
przez jego pracowników.
8. Wykonawca nie może powierzyć realizacji przedmiotu umowy podwykonawcom.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku
lub podczas realizacji niniejszej umowy.
§ 5.
WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ
1. Wykonawca, za realizację przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 2 lit. a), b), c) będzie w trakcie
obowiązywania niniejszej umowy otrzymywał ryczałtową zapłatę w wysokości …….. + VAT tj. …………
brutto.
2. Wynagrodzenie za roboty drobne naprawy i konserwacje masztu i instalacji el ektrycznej podświetlenia
masztu flagowego (po uzgodnieniu zakresu z Zamawiającym) zostanie oszacowane na podstawie
niezbędnych do wykonania prac i wykorzystanych materiałów.
3. Zamawiający zastrzega, że łączna wartość umowy opisana w pkt. 1 nie może przekroczyć …………..zł.
brutto.

§ 6.
PŁATNOŚCI
1. Zamawiający oświadcza, że nie jest podatnikiem VAT, posiada NIP: 222-06-55-939.
2. Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przez
Zamawiającego przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 21 dni
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy wraz
z podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem
3. Za termin zapłaty strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
§ 7.
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1.1. w wysokości 5% wartości brutto za miesiąc świadczenia usług, o której mowa w § 1 ust. 2 za
nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy
1.2. w wysokości 10% wartości brutto za przedmiot zamówienia, z tytułu odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
1.3. w wysokości 10% wartości brutto za przedmiot zamówienia, gdy Wykonawca odstąpi od umowy
z przyczyn leżących po jego stronie.
2. W razie zaistnienia wypadku z pracownikami Zamawiającego lub osobami trzecimi, w obiekcie i na
terenach objętych wykonywaniem przez Wykonawcę zamówienia, z powodu nie wykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia, Zamawiający każdorazowo niezwłocznie zawiadomi
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy celem wspólnego zbadania okoliczności wypadku i jego
przyczyn. Jeżeli czynności wykażą, że winę za wypadek ponosi Wykonawca, wówczas Wykonawca
pokryje całkowitą szkodę, jaką z tego tytułu poniósł Zamawiający lub osoba trzecia. W innym przypadku
Wykonawca pokryje szkodę proporcjonalnie do stopnia przyczynienia się do powstania wypadku.
3. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy bez jego zgody.
4. W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za zwłokę
w ustawowej wysokości.
5. Zamawiający będzie miał prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy
szkoda powstała po stronie Zamawiającego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
przez Wykonawcę przewyższa wartość kar umownych lub szkoda powstała z przyczyn, dla których strony
nie zastrzegły kar umownych.
6. W przypadku nie przystąpienia do usuwania awarii lub usterki w wymaganym terminie określonym
umową z przyczyn leżących po stronę Wykonawcy oraz w przypadku niezachowania terminu usunięcia
awarii lub usterki z przyczyn od niego zależnych Zamawiający może zlecić wykonanie tych prac osobom
trzecim , a całkowitymi poniesionym kosztami , w tym kosztami usunięcia powstałych z tego tytułu
ewentualnych szkód obciąży Wykonawcę.
§ 8.
NADZÓR
1. Nadzór nad prawidłową realizację umowy ze strony Zamawiającego, będzie pełnił:
Pan ……… - Kierownik Oddziału Administracji , tel. 32 31 74 111.
2. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy będzie pełnił:
Pan ……….., tel. …………….
3. Adresy mailowe i numery faksów obowiązujące przy realizacji umowy:
Po stronie Zamawiającego:
adres e-mail: administracja@myslowice.sr.gov.pl
Po stronie Wykonawcy:
adres e-mail: …………..
4. Zmiany osób, nr telefonu, faksów oraz adresów poczty elektronicznej wskazanych w § 10 niniejszej
umowy nie stanowią przesłanki do konieczności sporządzenia i podpisania aneksu do umowy.
§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na ważność
umowy w całości. W takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie postanowieniem

zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.
3. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu niniejszej

umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.
4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie praw
i obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy.
5. Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu

cywilnego i ustawy prawo budowlane.
6. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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