
  
 
 

UMOWA nr 1/2022 
 

Na wykonanie usługi polegającej na wydrukowaniu  
„Transgranicznej koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego  

na obszarze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej” 
 

zawarta w dniu …….. marca 2022 r. w Zgorzelcu  
 

pomiędzy Związkiem Gmin Ziemi Zgorzeleckiej , z siedzibą w Zgorzelcu przy ul.  

Domańskiego 6, posiadającym numer NIP: 615-10-13-245 oraz REGON: 230016170, 

reprezentowanym przez: 

-  Pana Rafała Gronicza – Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej   

przy kontrasygnacie Pani Danuty Sławińskiej – Głównej Księgowej Związku Gmin Ziemi   

Zgorzeleckiej zwanych dalej „Zamawiającym", 

a: 

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

zwanym dalej „Wykonawcą", 

                                                     § 1 

Zamawiający oświadcza, że postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 305) w związku z art. 4. pkt 8  

wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130.000,00 PLN  

                                                                § 2 

1.  Przedmiotem niniejszej Umowy jest usługi wydrukowania „Transgranicznej koncepcji  
     organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi  
     Zgorzeleckiej” 
 
2.  Przedmiot umowy wykonywany jest w ramach projektu „Transgranicznej koncepcji   
     organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Związku Gmin Ziemi  
     Zgorzeleckiej” dofinansowanego przez Fundusz Małych Projektów Euroregionu Nysa –  
     Interreg 2014-2022. 
 
4. Termin wykonania usługi: 16 marca 2019 roku do 18.00.  
 

                                                     § 3 

Opis przedmiotu zamówienia oraz wymogi dotyczące szczegółów świadczenia usługi 

zawarte są w „Zapytaniu ofertowym”, które stanowi integralną część niniejszej umowy.                                                             

§4 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę zgodnie z warunkami określonymi w 

zapytaniu ofertowym oraz ofercie Wykonawcy, które stanowią załączniki do niniejszej 

umowy. 

 

 

 



  
 

 

§5 
 

1. Strony postanawiają, iż w zamian za wykonanie wszystkich zobowiązań wynikających z    
    niniejszej umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………………….  
    brutto (słownie: ……………………………………………. złotych 00/100). 
 
2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na   
    fakturze w terminie 14 dni, licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo  
    wystawionej pod względem formalno-rachunkowym faktury. 
 
3. Faktura winna być wystawiona na Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,  
    ul. Domańskiego 6, 59-900 Zgorzelec, NIP 615-10-13-245.     

 
§ 6 

 
ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1.  Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przedmiotu umowy będzie protokół   
     zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony. Protokół zdawczo - odbiorczy  
     będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 
2.  Przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru winno nastąpić nie później niż w ciągu   
     3 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru  
     wykonania zadania. 
3.  W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub nieprawidłowości w przedmiocie  
     umowy podczas dokonywania czynności odbioru, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy  
     termin na ich usunięcie. 

 
§ 7 

 
Z tytułu nie wykonania, nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy 
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 
procent wartości zamówienia.  

§ 8 
 

Wykonawca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na 
rzecz podmiotów trzecich. 

§9 
 

Do kontaktów roboczych Zamawiający wyznacza Dyrektora Biura Związku Gmin Ziemi 
Zgorzeleckiej Pana Janusza Grzeszczuka; e-mail zgzz@poczta.onet.pl, tel. 757752075, 
mobilny 728336312   

§10 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową obowiązują postanowienia przepisy    
    Kodeksu Cywilnego, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania   
    cywilnego. Prawem właściwym   jest prawo polskie. 
2.  Załączniki stanowią Integralną część niniejszej Umowy. 
3.  Sądem właściwym do dochodzenia wszelkich roszczeń wynikających z niniejszej   
     Umowy będzie Sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego. 
4.  Niniejsza Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po  
     jednym dla Stron. 
                                                                                                                    
             Zamawiający                                                             Wykonawca 


