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Zał. Nr 2 – wzór umowy  

        Umowa Nr PODR/                /ZAG/SP/WM/2023 

zawarta w dniu ………………………. 2023 roku w Lubaniu 

 

pomiędzy:   

1.  Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  

Lubań ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn 

 NIP 583-28-80-729 

reprezentowanym przez: 

    Andrzej Dolny –  Dyrektora PODR  

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

2.………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

Wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego 

w trybie zakupu o wartości do 130 000 złotych (zgodnie z Zarządzeniem nr 46/2020 Dyrektora 

PODR w Lubaniu z dnia 31.12.2020 roku  w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania 

Zamówień Publicznych w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu). 

o następującej treści : 

 

§1 

Umowa dotyczy obsługi energetycznej imprez wystawienniczych organizowanych przez 

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Oddział w Starym Polu,  

ul. Marynarki Wojennej 21 w roku 2023  tj.: 

- XII Wiosennych Targów Ogrodniczych (XII WTO) w dniach: 22-23.04.2023 r., 

- XXVIII Żuławskich Targów Rolnych (XXVIII ŻTR) w dniach: 17-18.06.2023 r., 

- XXVIII Jesiennych Targów Ogrodniczych (XXVIII JTO) w dniach 9-10.09.2023 r. 

 

§2 

Przedmiotem umowy realizowanej, o których mowa w paragrafie 1 umowy jest: 

a) ułożenie infrastruktury energetycznej na terenach targowych w Starym Polu, w szcze-

gólności podłączenie energii elektrycznej z instalacji Zamawiającego do stoisk wy-

stawowych, gastronomicznych oraz innych punktów wskazanych przez Zamawiające-

go w czasie : 

- XII Wiosennych Targów Ogrodniczych (XII WTO) w dniach: 22-23.04.2023 r., 

- XXVIII Żuławskich Targów Rolnych (XXVIII ŻTR) w dniach: 17-18.06.2023 r., 

- XXVIII Jesiennych Targów Ogrodniczych (XXVIII JTO) w dniach 9-10.09.2023 r. 

b) dodatkowo podczas XXVIII Żuławskich Targów Rolnych (XXVIII ŻTR) w dniach: 

17-18.06.2023 r. jeśli zajdzie taka potrzeba dostawa energii elektrycznej do stoisk ga-
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stronomicznych  z agregatów prądotwórczych będących własnością Wykonawcy, w 

godzinach 7.oo – 18.oo. Wszelkie koszty eksploatacji agregatów ponosi Wykonawca. 

c) dozór i obsługa instalacji elektrycznej o której mowa w pkt. a przez odpowiednią ilość 

osób, zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie położonej infrastruktury oraz cią-

głość dostaw energii elektrycznej. 

 

§3 

Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania instalacji przesyłowej zgodnie z obo-

wiązującymi normami, przepisami z zakresu bhp i p. poż. w sposób gwarantujący jej 

sprawne i bezpieczne działanie, zarówno dla osób, mienia jak i systemu przesyłu energii. 

 

§4 

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za należyte wykonanie umowy, szkody 

powstałe w wyniku nienależytego wykonania umowy oraz inne szkody wyrządzone w 

trakcie wykonywania umowy. 

§5 

Wykonawca do wykonania umowy wykorzysta własne przewody jak i dostarczone przez 

Zamawiającego  po ich uprzednim sprawdzeniu przez Wykonawcę pod kątem bezpiecz-

nego i sprawnego działania. 

 

§6 

Wykonawca oświadcza, że ma odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i pozwolenia 

przewidziane prawem dla wykonania usług objętych umową. 

 

§7 

Zamawiający nie odpowiada za zmianę terminów organizacji Targów, ich odwołanie lub 

przerwanie oraz zmiany warunków organizacyjnych lub finansowych, spowodowane 

działaniem siły wyższej lub zarządzeniami władz państwowych w szczególności stanem 

związanym z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID- 19. W razie odwołania edycji tar-

gów, pozostałe warunki na kolejną edycję pozostają niezmienione (po pomniejszeniu 

kosztów edycji odwołanej). 

 

§8 

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie całej usługi objętej niniejszą umową w wy-

sokości:…………………….netto(słownie: …………………………….…….………..) 

Brutto:……………………(słownie: ………………………………………….……….) 

w tym należny podatek VAT ……….   (słownie: ……………………………………….). 

w tym:. 

 XII Wiosennych Targów Ogrodniczych………..……..…. netto, 

 XXVIII Żuławskich Targów Rolnych..…………...…... netto, 

 XXVIII Jesiennych Targów Ogrodniczych ..…………...…... netto. 
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§9 

Faktury będą płatne w terminie 14-u dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

sporządzonej faktury VAT. Wykonawca wystawia faktury po zakończeniu realizacji po-

szczególnych usług wymienionych w pkt. 1. W razie wątpliwości, za dzień zapłaty uważa 

się dzień złożenia przez Zamawiającego  dyspozycji przelewu. 

 

§10 

Wykonawca potwierdza, iż wskazany przez niego na fakturze rachunek bankowy, na pod-

stawie którego Zamawiający  ma dokonać płatności jest rachunkiem rozliczeniowym, o 

którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe 

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.) i został zgłoszony do właściwego urzędu 

skarbowego. 

 

§11 

Wykonawca potwierdza, iż wskazany rachunek bankowy na wystawionej do niniejszej 

umowy fakturze lub innym dokumencie na podstawie, którego Wykonawca ma dokonać 

płatności jest umieszczony i uwidoczniony przez cały okres trwania i rozliczenia Umowy 

w wykazie, o którym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od 

towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) prowadzonym przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, dalej zwanym „Wykazem”. 

 

§12 

Wykonawca zobowiązuje się powiadomić w ciągu 24 godzin Zamawiającego  o wykre-

śleniu jego rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika 

VAT. Naruszenie tego obowiązku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego 

do wysokości poniesionej szkody. 

§13 

W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie został uwidoczniony w Wykazie, Zamawia-

jący zastrzega sobie możliwość wstrzymania płatności do momentu wyjaśnienia sytuacji i 

określenia rachunku bankowego, który będzie umożliwiał uznanie danej płatności za 

koszt uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych. Wstrzymanie płat-

ności, o którym mowa w zdaniu powyższym nie wywoła żadnych negatywnych konse-

kwencji dla Zamawiającego, w tym w szczególności nie powstanie obowiązek zapłacenia 

odsetek od zaległości lub kar umownych na rzecz Wykonawcy. 

 

§14 

Za termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

 

§15 

Wykonawca ma możliwość przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanej faktury elek-

tronicznej za pośrednictwem platformy PEF: NIP 5832880729. 

 

§16 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania pracy innej osobie bez zgody Zamawiające-

go wyrażonej na piśmie. 
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§17 

W przypadku niewykonania zlecenia w wyznaczonym terminie Zamawiający może od-

stąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§18 

W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonującego bez przestrzegania ustaleń za-

wartych w niniejszej umowie Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary 

umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto należnego Wykonującemu za realiza-

cję przedmiotu umowy określonego w paragrafie  2. 

 

§19 

Prace objęte niniejszą umową winny być wykonane w dniach: 

- od 22.04 do 23.04.2023 r., 

- od 17.06 do 18.06.2023 r., 

- od 09.09 do 10.09.2023 r. 

 

§20 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§21 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

§22 

W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 

§23 

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

stron. 

 

 

 

 

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

Zamawiający      Wykonawca 


