
 
UMOWA  NR  ………. / 2014  

zawarta …………………… 2014 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 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

§ 1 
Zleceniodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: Kontrola przewodów kominowych w budynkach 

jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko – Zdrój w roku 2014, zgodnie z załączonym zakresem rzeczowym 
okresowych kontroli. 

§ 2  
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy ustala się na kwotę: …………………………… (słownie: ……………….) zł 

(brutto). 
§ 3 

1. Rozliczenie  robót określonych w § 1 umowy będzie następować na podstawie faktur częściowych wystawianych po wykona-
niu kontroli przewodów kominowych w poszczególnych jednostkach oświatowych i przekazaniu protokółów kontroli dyrekto-
rom jednostek oświatowych.  

2. Faktura końcowa będzie płatna po wykonaniu pełnego zakresu, w terminie 14 dni od daty zaakceptowania przez Zlecenio-
dawcę robót objętych przedmiotem umowy.  

§ 4 
1. Termin rozpoczęcia robót:  28 stycznia 2014 r. 
2. Termin zakończenia robót:  30 grudnia 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                    

§ 5 
1. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, 

2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie  przedmiotu odbioru w wysokości 0,20 % wynagrodzenia umownego za 
przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,20 %  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 przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Zleceniodawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

3. Zleceniodawca ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyż-
sza wysokość kar umownych. 

§ 6 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane  wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego 

przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.   

§ 8 
Załącznikami do niniejszej umowy są:  
1. Zestawienie kosztów okresowych kontroli kominiarskich w budynkach jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Busko - Zdrój.  
2. Zakres okresowych kontroli przewodów kominiarskich w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko - 

Zdrój. 
§  9 

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zleceniodawca,  
a jeden egzemplarz Wykonawca.  
 
ZLECENIODAWCA:                                                     WYKONAWCA: 
 

…………………………………………………….                                    …………………………………………………….  
(pieczęć nagłówkowa)                                                                                      (pieczęć nagłówkowa) 
 
 
 
…………………………………………………….                                    …………………………………………………….  
(pieczęć i podpis Dyrektora Zespołu)                                                            (pieczęć i podpis Przedstawiciela Wykonawcy)) 
 
 
……………………………………………………. 
(kontrasygnata Głównej Księgowej Zespołu) 


