
zał. nr 2.1 do zaproszenia

Umowa na wykonanie usługi remontowej 
zawarta w  dniu ….......... 2014 roku w Busku-Zdroju pomiędzy:
Gminą Busko-Zdrój, w imieniu której działa Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, reprezentowany 
przez mgr inż.  Mariana Ragan - Dyrektora,  zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a
…................................................................................................................................................................................. ,  
reprezentowanym przez: …........................................................... , zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
W  wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  o  zamówienie  publiczne  o  wartości  szacunkowej  poniżej  14000  euro  w  trybie  
przetargu nieograniczonego, w oparciu art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29.01.2004r - Prawo Zamówień Publicznych 
(tj. Dz. U. z 2010r, Nr 113, poz. 759, z poź. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1
1.  Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  usługi  remontowe,  polegające  na  „Remoncie 
zjeżdżalni wodnej rurowej - Ǿ 1000mm x 67mb, na krytej na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy przy Buskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji”, zwanej w dalszej części umowy przedmiotem zamówienia.
2.  Przedmiot  zamówienia  należy  wykonać  zgodnie  z  obmiarem  inwestorskim,  obowiązującymi  przepisami, 
normami i  warunkami technicznymi,  wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej i  sztuką 
budowlaną.   
3. Wykonawca naprawi na własny koszt wszelkie zniszczenia w obiekcie, powstałe z jego winy, w toku realizacji  
przedmiotu umowy.
4.  Wykonawca  wykona  zamówienie  przy  użyciu  materiałów  własnych  w  jakości  zatwierdzonej  przez 
Zamawiającego. Zastosowane materiały winny posiadać wymagane prawem certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
(w tym p. poz.), atesty i być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach oraz właściwymi 
przepisami i dokumentami technicznymi.
5.  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  kwalifikacje  uprawniające  do  wykonania  prac  objętych  przedmiotem 
zamówienia.
6. Wykonawca ponosi na zasadach ryzyka pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub  nienależyte wykonanie 
całości robót.

§ 2
1.  Termin  rozpoczęcia  robót  ustala  się  na  dzień  ….....................  2014r,  a  termin  zakończenia  robót 
na dzień 30.04.2014 r.
2.  Roboty  będą  wykonywane  bez  wyłączania  obiektu  z  normalnego  funkcjonowania  w  terminach  ustalanych 
wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę w sposób nie utrudniający normalnego funkcjonowania obiektu.
3.  Wykonanie  całości  zadania  potwierdzone  zostanie  protokółem  odbioru  końcowego,  podpisanym  przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

§ 3
1.  Wykonawcy za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  określonego w  § 1,  pkt.1   przysługuje  wynagrodzenie 
ryczałtowe                 w wysokości …....... zł brutto (wraz z obowiązującym podatkiem VAT) (słow. zł.: …........... ).

2.   Wynagrodzenie  płatne  będzie  w  ciągu  14  dni  od  dnia  złożenia  faktury VAT  z  konta  Zamawiającego 
na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 4
1.  Wykonawca udziela 24 miesięcy gwarancji na przedmiot umowy, licząc od daty odbioru końcowego.
2.   Okres gwarancji dla naprawionego elementu ulega wydłużeniu o czas usunięcia wad.
3.  Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi wygasają po upływie 3 lat, licząc do daty odbioru końcowego.

§ 5
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
   a)  za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  w wysokości  0,3  % wartości  wynagrodzenia  określonego 
w  § 3,  za każdy dzień zwłoki.
   b)  za  opóźnienie  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  w  trakcie  odbioru  lub  w  okresie  gwarancji  i  rękojmi, 
Zamawiającemu przysługuje  kara  umowna  w  wysokości  0,3%  wartości  wynagrodzenia  określonego  w   §  3, 
za  każdy  dzień  opóźnienia,  licząc  od  dnia  następnego  po  ustalonym terminie,  lecz  nie  więcej  niż  5% ceny 
przedmiotu umowy.
2.  Strony  uzgadniają,  że  w  przypadku  realizowania  umowy  niezgodnie  z  warunkami  technicznymi 
i  jakościowymi  (odbiegających  od  tych,  które  Zamawiający  wymagał,  a  Wykonawca  deklarował  w  ofercie), 
Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy. 
3.  Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie  pozbawiają  Strony prawa żądania zapłaty odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.  W  przypadku  powstania  sporu  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  Strony  będą  dążyły  do  polubownego 
uregulowania  sporu,  a  po  bezskutecznym  wyczerpaniu  tego  sposobu  poddadzą  się  pod  orzecznictwo  sądu 
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 7
Umowę sporządzono w dwóch ( 2 ) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym ( 1 ) egzemplarzu dla każdej 
ze Stron.
Podpisy i pieczęcie  Zamawiającego                                                                                                                                        Podpisy i pieczęcie  Wykonawcy


