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Załącznik nr 3 – wzór umowy 

 
UMOWA Nr  …….RSID/2016 

 
o wykonanie wiaty garażowej zawarta w dniu ……………... pomiędzy Gminą Busko-Zdrój, ul. 
Mickiewicza 10; 28-100 Busko-Zdrój posiadająca NIP 6551879646, REGON 291009716 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowaną przez:  

 
1. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę 
    przy kontrasygnacie 
2. Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarz 
a 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
zwaną dalej Dostawcą, reprezentowaną przez: 
………………………………………. 
w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 
szacunkowej poniżej 14 000 euro została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania polegającego na 
„Zakup wraz z dostawą i montażem wiaty garażowej do miejscowości Zbludowice w ramach 
realizacji funduszu sołeckiego na terenie Gminy Busko-Zdrój” 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Wiata garażowa: 
- wymiary: 4m x 6m (szczyt x bok), 
- wysokość ścian bocznych w najwyższym punkcie - 3,60 m, 
- wysokość wjazdu – 3,10 m, 
- dach jednosadowy, 
- brama rozwieralna (z zamkiem na klucz), 
- drzwi wejściowe (z zamkiem na klucz), 
Wiata ma być wykonana z blachy trapezowej powlekanej akrylowej w I gatunku  o grubości min. 
0,5 mm. Konstrukcja wzmocniona, wykonana z kątownika zimno giętego pomalowanego farbą 
podkładową. Dach zbudowany z belek nośnych z ceownika + kratownica, wypuszczony poza 
zarys ścian.   
Brama rozwieralna zainstalowana w lewej ścianie szczytowej,  drzwi w przedniej ścianie 
bocznej. 
W cenę należy wliczyć montaż oraz transport do miejscowości Zbludowice gmina Buska-Zdroju. 
 
2. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto: 
a). Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami 
b). Zaproszenie do składania ofert 

§ 2 
Termin realizacji umowy 

1.Termin realizacji umowy– 30 dni od daty podpisania umowy 
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§ 3 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej, przepisami technicznymi, obowiązującymi normami oraz zasadami 
wiedzy technicznej i postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania w terminie do 7 dni roboczych od podpisania 
Umowy terenu budowy.  

3. Wszelkie powiadomienia i korespondencję pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą należy 
wysyłać pocztą do siedziby Zamawiającego i Wykonawcy na adres wskazany w niniejszej 
umowie.. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu umowy. O każdej zmianie 
zakresu Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 

6. Wykonawca zorganizuje na własny koszt zaplecze budowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) utrzymywania w dobrym stanie dostępu do placu budowy 
b) informowania w odpowiednich terminach dysponentów sieci o zamierzonych robotach 
mających związek z przedmiotowymi sieciami. W przypadku konieczności Wykonawca 
zobowiązuje się do ścisłej współpracy z dysponentami sieci podczas wykonywania robót. 
c) utrzymywania na terenie budowy należytego porządku oraz zabezpieczanie zgromadzonych 
materiałów, 
d) po zakończeniu robót, usunięcia z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, 
zaplecza itp. oraz uporządkowania terenu. W przypadku uchylania się Wykonawcy od 
utrzymywania porządku na Placu Budowy mimo wezwań ze strony Zamawiającego, 
Zamawiający zatrudni inną firmę do prac porządkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych zainteresowanych instytucji, do 
których należy wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym oraz do udostępniania im 
danych i informacji wymaganych tą ustawą, a dotyczących prowadzonych robót na budowie. 
9. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia budowy na czas ewentualnych przerw w 
realizacji do czasu kontynuacji robót lub odbioru końcowego. 

 
§ 4 

Materiał 
Urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu oraz posiadać stosowne atesty oraz karty gwarancji. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze złożoną ofertą będzie 
wynagrodzenie ryczałtowe za cały zakres robót w wysokości: 
netto   ………………………………………….. 
podatek …………………………………………. 
Brutto: ………………………………………….. 
słownie: ………………………………………… 
Zamawiający zapłaci fakturę wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. 
2. Wynagrodzenie to obejmuje dostawę określoną w §1. Wyklucza się możliwość roszczeń 
Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do 
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wykonania umowy. 
3.W przypadku zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT), cena dostawy 
ulega automatycznie zmianie z dniem wejścia w życie właściwych przepisów, poprzez doliczenie 
do kwoty netto wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nowej stawki tego podatku. Powyższa 
zmiana nie wymaga aneksu do umowy. 

§ 7 
Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego netto, 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za dostarczony przedmiot za każdy dzień 
zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 
W przypadku naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu umowy lub usunięciu wad 
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury Wykonawcy. 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy wraz z ustawowymi odsetkami, 
naliczonymi po upływie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 
2.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% 
wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy 
b) za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający wypłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

 
§ 8 

     Gwarancja 
1.Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji za dostarczony przedmiot umowy, liczonej od 
dnia dostawy. 
2. W okresie gwarancji Zamawiający będzie informował Wykonawcę o wszelkich ujawnionych 
usterkach. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 

 
§ 9 

1. W sprawach nie uregulowanych w umowie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 
cywilnego. 
2. Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 
polubownie, będą przekazywane do rozstrzygania właściwego dla Zamawiającego sądu. 

 
§ 10 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 
§ 11 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiającego 
 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 


