
zał. nr 2 do zaproszenia

U M O W A   NA
„Renowacja płyty boiska piłkarskiego o wym. 102m x 66m na terenie Stadionu Miejskiego

przy ul. Kusocińskiego 1, zlokalizowanego na części działki nr 110 obręb 10 w Busku-Zdroju”

W dniu ... czerwca  2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Gminą Busko-Zdrój - Buskim Ośrodkiem
Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, reprezentowanym przez Dyrektora – Mariana  Ragan, zwanym w dalszej
części umowy Zleceniodawcą,
a:   ...........................................................................,  reprezentowanym  przez  ..........................................,
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, o treści następującej:

§ 1
1.    Buski  Ośrodek Sportu i  Rekreacji  w Busku  oświadcza,  że nieruchomość położona w Busku-Zdroju przy
ul. Kusocińskiego 1, stanowiąca część działki nr 110, na której zlokalizowany jest Stadion Miejski w Busku-Zdroju,
wraz  z  drogami  dojazdowymi  i  infrastrukturą  towarzyszącą,  stanowi  własność  Gminy  Busko-Zdrój  i  jest
administrowana przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, na podstawie Zarządzenia Burmistrza
Miasta  i  Gminy Busko-Zdrój  z  dnia  04 kwietnia  2012r.,  Nr  40/2012,  w sprawie przekazania  w administrację
zabudowanych nieruchomości komunalnych.
2.  Na podstawie pełnomocnictwa z dnia 26.04.2012 r., udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój,
Dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju mgr inż. Marian Ragan jest uprawniony do zawierania
umów cywilno – prawnych, związanych z gospodarowaniem powierzonym mieniem. 

§ 2
1.  Mocą  niniejszej  umowy  Zleceniodawca  powierza,  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania
„Renowacja  płyty  boiska  piłkarskiego  o  wym.  102m  x  66m  na  terenie  Stadionu  Miejskiego  przy
ul.  Kusocińskiego  1,  zlokalizowanego  na  części  działki  nr  110  obręb  10  w  Busku-Zdroju”,
zgodnie z zasadami agrotechniki obwiązującymi w tym zakresie, tj;

1) aeracja  wgłębna  całej  płyty  boiska  bolcami  pustymi  o  minimalnej  średnicy  15mm,  na  głębokość
do 80 mm wraz z usunięciem wyciętych wałeczków darni.

2) nawożenie nawozami sztucznymi całej płyty boiska (nawóz dostarcza Zamawiający).
3) piaskowanie całej płyty boiska (piasek dostarcza Zamawiający). 
4) dosiew wgłębny na polach bramkowych - łącznie 100 m2  (nasiona traw dostarcza Zamawiający).

2.  Wszelkie  prace  i  koszty  związane  z  wykonaniem  przedmiotu  zamówienia  przejmuje  na  siebie
Wykonawca.
3.  Wykonawca  za  zgodą  Zamawiającego  może  powierzyć  wykonanie  powyższej  umowy  innej  osobie,
prawnej  lub  fizycznej,  jednakże  jest  on  odpowiedzialny  wobec  Zamawiającego  za  jej  działanie,
jak za własne.
4.  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  aktualną  polisę  OC  z  zakresem  odpowiedzialności  pokrywającej
się z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej, która obejmuje również zakres opisany niniejszą umową.

§ 3
1.  Strony zgodnie ustalają, że niniejsza umowa obowiązuje od 20.06.2015 r. do 12.07.2015 r. 
2.  Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za 7 dniowym pisemnym wypowiedzeniem, przy czym
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do czasu trwania umowy.
3.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

§ 4
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie całości przedmiotu umowy w kwocie …................ zł brutto.
(słownie: ….................................. brutto).
2.  Wynagrodzenie  o,  którym mowa w pkt.  1 będzie płatne przelewem w ciągu 14 dni  po przedłożeniu
faktury/rachunku, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku.

§ 5
1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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 Gminy Busko-Zdrój. 

§ 6
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Zleceniodawca:                                                                       Wykonawca: 


