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                                                                                                                           WZÓR 
 

UMOWA  NR  ........... / 2013  
 
zawarta …………………. 2013 r. pomiędzy Zespołem Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku-Zdroju, ul. 
Różana 2, 28 -100 Busko Zdrój, zwanym dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowanym przez: Jerzego 
Radziwolskiego - Dyrektora Zespołu 
a .......................................................................................................................................... zwanym dalej „Wykonawcą”, 
w imieniu którego działa p. …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

§  1 
1. Zleceniodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: remont posadzek           

w budynku C Samorządowego Gimnazjum Nr 1 w Busku – Zdroju (sale C-16 i C-26).  
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót. Roboty muszą być wykonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, oraz  na  ustalonych  niniejszą umową  warunkach. 
 

§  2 
1.   Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy strony ustalają  na kwotę:   

1) ……………………… - netto, 
2) ………………………. - podatek VAT w wysokości 23, 
3) ………………………. - brutto: …………………………………………………………………………….  

(słownie: ………………………………………………………………………………………..….………………………………………………………) zł.    
2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, o którym mowa  

w § 1, wynikające wprost z kosztorysu nakładczego (przedmiaru robót), jak również koszty organi-
zacji placu budowy i zabezpieczenia robot pod względem BHP i ppoż. 

3. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, będą obowiązywać czynniki cenotwórcze z kosztorysu 
ofertowego. 

§  3 
Rozliczenie robót określonych w § 1, ust 1 umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wysta-

wioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od 
daty jej otrzymania przez Zleceniodawcę.    

 
§ 4 

 Termin rozpoczęcia robót od 20 lipca 2013 r. 
 Termin zakończenia robót do 24 sierpnia 2013 r. 
 

§  5                                                                                                                                      
1. Nadzór z ramienia Zleceniodawcy nad robotami przewidzianymi niniejszą umową prowadził będzie  

p. Kazimierz Zawisza. 
2. Kierownikiem budowy będzie p. ................................................................................................................................. 
 

§  6 
1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techni-

czny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych  

w zakresie przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. dotyczących obiektów szkolnych, oraz do rygorys-
tycznego przestrzegania przepisów BHP obowiązujących w budownictwie. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za  teren budowy z chwilą przejęcia placu budowy.     
 

§   7 
Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zleceniodawcę w terminie 10 dni 

od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robot do odbioru przez inspektora nadzoru .  
                                                                                                                                                                                         

§  8 
Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia końcowego odbioru robót. 
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§  9 

1. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, 
2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,10% wynagro-

dzenia umownego za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki, 
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,10% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 
2. Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przy-

czyn, za które ponosi odpowiedzialność Zleceniodawca, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego. 
3. Zleceniodawca ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, 

jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych. 
 

§  10 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
 

§  11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego , wraz z aktami wykonawczymi, oraz ustawy  Prawo zamówień publicznych.  
 

§  12 
Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzy-

muje Zleceniodawca, a jeden egzemplarz Wykonawca.  
 
 
 
ZLECENIODAWCA:                                                  WYKONAWCA:   
 
 
 
                  ………………………………………………                                              ………………………………………………… 
                             (pieczęć firmowa)                                                                     (pieczęć firmowa) 
 
 
 
      ………………………………………………………………                                       …………………………………………………………………             

(podpis i pieczęć Dyrektora Zespołu)                                            (podpis przedstawiciela Wykonawcy)  
 
 
 
 
 
 


