
                                                      

Załącznik nr 2 do ZO

 U M O W A  N R  ....../RSID/2014

zawarta w dniu ............. 2014 roku pomiędzy:

Gminą  Busko - Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko - Zdrój, posiadającą NIP: 
6551879646, REGON:291009716, zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym",   
reprezentowaną przez:
1.  Burmistrza Miasta i Gminy Busko - Zdrój – P. Waldemara Sikorę
przy kontrasygnacie
2. Skarbnika Miasta i Gminy Busko - Zdrój – P. Artura Tokarza

a  firmą ........................  z  siedzibą:  ..........................,  posiadającą  NIP  .......................
REGON  ......................  zwaną dalej w tekście  umowy „Wykonawcą", reprezentowaną przez:
3. ..................................

o następującej treści:
  

       § 1

Na podstawie Zarządzenia nr 67/2007 z dnia 20 lipca 2007r Burmistrza Miasta i Gminy w Busku-
Zdroju  Zamawiający zleca a  Wykonawca przyjmuje do wykonania  usługę  w zakresie  pełnienia
nadzoru laboratoryjnego na inwestycji pn: 
Zadanie  nr  1„Usprawnienie  ruchu  komunikacyjnego  w  Busku-Zdroju  poprzez
przebudowę ulicy Armii Krajowej i ulic przyległych”. 
Zadanie nr 2 „Rozbudowa ulicy Armii Krajowej w Busku-Zdroju – etap II”

§ 2 
1 Przedmiotem umowy jest wykonanie badań laboratoryjnych sukcesywnie w ciągu roku 2014 
    zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym.
2. Zamówienie będzie realizowane w miarę postępu robót na budowie oraz zgodnie z terminami 
    realizacji umowy o roboty budowlane na przedmiotowej inwestycji. 

§ 3

1. Badania należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy techniczne i specyfikacje techniczną 

robót budowlanych. 

2. Miejscem pobierania próbek i odbioru robót będzie teren budowy. Transport materiałów z placu 
    budowy do laboratorium należy do obowiązków Wykonawcy .

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przystąpienia do badań najpóźniej w ciągu 
    48 godzin od wystawienia zlecenia przez Zamawiającego . 



§ 4
Strony ustalają termin wykonania zamówienia: w terminie do dnia 31.12.2014r. 

§ 5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 strony ustalają wynagrodzenie w 
    następującej wysokości ................................................. zł. (brutto) 
    słownie złotych: ......................................................................................................................
    .................................................................................................................................................
    zgodnie z ofertą i kosztorysem ofertowym.

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi. Wynagrodzenie to
nie będzie podlegało waloryzacji do końca trwania umowy. 
3.  Rozliczenie  usługi  z  Wykonawcą  będzie  odbywać  się  na  podstawie  faktycznie  wykonanych
jednostek przedmiarowych, zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w kosztorysie ofertowym.

§ 6

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu umowy będą:
    a) Z ramienia Zamawiającego: 
Pan Wojciech Kuc – Inspektor w Wydziale RSID Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.
Pan Krzysztof Treliński – Kierownik w Wydziale RSID Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.
    b) Z ramienia Wykonawcy: ..............................................................................................................

2.  Każda  ze  stron  ma  prawo  do  zmiany  osób  wskazanych  w ust.  1  po  uprzednim pisemnym
powiadomieniu drugiej strony. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy. 

      § 7

1.  Podstawą  do  wystawienia  faktury  będzie  protokół  wykonanej  usługi,  podpisany  przez
przedstawiciela Zamawiającego.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, wynikające z realizacji niniejszej umowy, płatne będzie przelewem
na konto wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty przekazania  Zleceniodawcy faktury VAT
wraz z protokołem wykonanej usługi.
3.  W przypadku  nie  uregulowania  należności  w  terminie,  Wykonawcy  przysługuje  prawo  do
naliczenia ustawowych odsetek                                                               
                                                                      § 8

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

2.1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1. Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych:
a)  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary: 
 -  za zwłokę w realizacji zakresu poszczególnych zleceń w wysokości 5% wartości zlecenia za
każdy dzień zwłoki liczony po upływie terminu wyznaczonego w danym  zleceniu,
-  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości
przedmiotu umowy.
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia   umownego
z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.



2.   Jeżeli  na  skutek  niedotrzymania  terminu  wykonania  usługi  Zamawiający  lub  osoba  trzecia
poniesie szkody z  tego tytułu, to szkody te będą pokryte przez Wykonawcę niezależnie od ustaleń
wymienionych w pkt.1. 
3.  Skutki   wykonania   przedmiotu    umowy   niezgodnie    z   ustalonym  zakresem poniesie    
Wykonawca.
4.  Zamawiający może odliczyć kwoty należnych mu kar umownych od należności Wykonawcy
wykazanej w fakturze za usługę.
5.   Zapłata  kar  umownych  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązków  wynikających  z  umowy i
obowiązujących przepisów.
6.   Zapłata  kar  umownych określonych w pkt.  1  nie  wyklucza odpowiedzialności  na zasadach
ogólnych, gdy wartość szkody przekracza wartość kar umownych.

7.  Strony umowy zastrzegają  sobie  prawo dochodzenia  odszkodowania  przewyższającego  kary
umowne na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
                                                              

         § 9

 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

        § 10

1.  W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy prawo ochrony środowiska.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy, Strony poddają pod
rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

                                                                     § 11

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz  dla Wykonawcy.

                                                                

   
ZAMAWIAJĄCY:                                             WYKONAWCA:


