
          Załącznik nr 2- Część 3 
Umowa Nr WIK.7031......2021 

Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej ulic na terenie miasta Gołdap 

 

W dniu …........................... r. w Gołdapi, pomiędzy: 

Gminą Gołdap, reprezentowaną przez: 

Joannę Magdalenę Łabanowską – Zastępcę Burmistrza Gołdapi 

przy kontrasygnacie Edyty Rity Białek –  Skarbnika Gminy Gołdap, 
zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, 
a 

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
- zwanym w dalszej części Umowy „WYKONAWCĄ”, 
 

w oparciu o  Zarządzenie nr 986/III/2021 Burmistrza Gołdapi z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie określenia 

regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane przez Gminę Gołdap, 

których wartość netto nie przekracza kwoty 130 000 zł została zawarta umowa o następującej treści:   

 
§ 1 

1. Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego pod nazwą „Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej ulic 

na terenie miasta Gołdap” Część 3 Wynajem, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego (kurtyny 

zewnętrzne na drzewa) oraz dokonaniem przez Zamawiającego wyboru oferty, Zamawiający zleca, a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia  w zakresie określonym w zapytaniu 

ofertowym oraz ofertą stanowiącymi integralną część umowy, które w razie jakiejkolwiek wątpliwości 

stanowić będą podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów. 

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac: 
1) montażu własnych elementów oświetlenia świątecznego (kurtyny zewnętrzne na drzewa) w miejscach 

ustalonych z Zamawiającym, pierwsze uruchomienie oświetlenia oraz utrzymywanie go w sprawności 

w okresie trwania umowy w tym także usuwanie awarii zgłoszonych przez Zamawiającego w ciągu 

24 godzin od zgłoszenia awarii (serwisowanie).  
2) Demontaż elementów oświetlenia po zakończeniu umowy w ciągu 7 dni.  

 
§ 2 

1. Uruchomienie oświetlenia nastąpi w dniu 5.12.2021 r. Wykonawca przystąpi do wykonywania 

obowiązków określonych w § 2 pkt 1 w takim czasie aby było możliwe dochowanie terminu określonego 

w zdaniu pierwszym. 
2. Zakończenie nastąpi w dniu 30.01.2022 r. 
 

§ 3 
1. Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przedłożoną ofertą w 

wysokości:...……………………………………....(słownie: ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………..00/100) przy czym: 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 50 % wynagrodzenia po wykonaniu prac określonych w § 2 pkt 1, 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 50 % wynagrodzenia po wykonaniu prac określonych w § 2 pkt  2. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 wyczerpuje całość prac objętych umową. 

5. Zamawiający dokona zapłaty, po wykonaniu prac określonych w § 2, w terminie 14 dni od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionych faktur. 

6. W przypadku zwłoki w opłacie należności obowiązują odsetki, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

oraz ponosi odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia w czasie wykonywania prac. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zadania będącego przedmiotem Umowy zgodnie z wiedzą 

techniczną oraz technologią przewidzianą dla tego rodzaju robót.      
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi pełny zakres rzeczowy prac.                                                            

4. Dopuszcza się, aby prace, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-



organizacyjnego, były wykonywane przy pomocy podwykonawców.                                                              
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.     

6.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego 

wykonania prac związanych z umową, w szczególności za właściwe ich zabezpieczenie, bezpieczeństwo 

ruchu, oznakowanie terenu prac, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim 

przy wykonywaniu umowy lub z powodu jej niewykonania w terminie. 
7. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie stosowne uprawnienia do wykonywania prac objętych umową 

oraz uzyska wszelkie konieczne zezwolenia, materiały i urządzenia we własnym zakresie, nie obciążając za to 

dodatkowo Zamawiającego.                                                            

8.Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazywania wszystkich dokumentów 

określonych w ust. 7.                                                                                                                                            
§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego określonego 

w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki,  
b) za zwłokę w usunięciu awarii zgłoszonej przez Zamawiającego w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego określonego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15 % wynagrodzenia 

umownego określonego w § 3 ust.1.  

2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust.1. 

3. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50%, kwoty o której mowa w § 3 ust.1. W przypadku gdy 

szkoda przewyższy wysokość naliczonych kar umownych Zamawiającemu przysługuje roszczenie o 

odszkodowanie na zasadach ogólnych. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

5. W przypadku nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający może zlecić usunięcie 

wad i usterek innej firmie, a kosztami obciążyć Wykonawcę. 
 

§ 6 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.     
2. Zamawiający wyznacza do kontaktów z Wykonawcą:  

a) Magdę Zymkowską- inspektora ds. usług komunalnych w Wydziale Infrastruktury i Inwestycji 

Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gołdapi, tel. kontaktowy 87 615 60 52, e-mail: 

magda.zymkowska@goldap.pl; 

b) Jarosława Duchnowskiego- kierownika Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Komunalnych w Urzędzie 

Miejskim w Gołdapi, tel. kontaktowy 87 615 60 21, e-mail: jaroslaw.duchnowski@goldap.pl; 
3. Wykonawca wyznacza do kontaktów z Zamawiającym: .................................................., tel. 

kontaktowy…………………., e-mail:……………………………………….                   
                                                                                                                                               

§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszystkich zmianach adresu, danych kontaktowych 

oraz statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i 

likwidacyjnego.  

3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy będą rozpatrywane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  
 

 

           Zamawiający       Wykonawca 

 

 

 

1. …................................................                                         1. . …................................................ 
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2.  ….................................................. 

      (kontrasygnata Skarbnika) 


