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Załącznik nr 3 

 

 

Wzór umowy nr ZSE/../2016 

 

W dniu ………………. 2016r. w Bolesławcu została zawarta umowa pomiędzy: 

Powiatem Bolesławieckim, Pl. marsz. J. Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec 

reprezentowanym przez: Andrzeja Leśniewskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych  

im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu  

na podstawie uchwały Nr 70/11 Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z dnia 24.08.2011 r. w sprawie 

upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu  

do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Powiatu 

zwanym dalej w tekście “Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym(ą) przez: ……………………………………………………………………………………………………. 

zwanym(ą) dalej w tekście „wykonawcą” 

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego  

Znak: ZSE.D.203.1.2016, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na pomalowaniu ścian i sufitu sali 

gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu położonej przy ul. Bielskiej 13a w zakresie 

zgodnym z przedmiarem, który stanowi załącznik nr 3 zapytania ofertowego. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Starannego, terminowego i niewadliwego wykonania robót, zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, uregulowaniami objętymi umową (w tym 

objętymi załącznikami do umowy), a w szczególności wykonania robót zgodnie przedmiarem robót. 

2. Zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na terenie (robót) budowy i w jego otoczeniu. 

3. Prawidłowego dokumentacji realizowanych robót. 

4. Wykonania robót z materiałów dostarczonych przez siebie i przy użyciu sprzętu dostarczonego 

przez siebie, w tym zapewnienia wszelkich niezbędnych materiałów, narzędzi, urządzeń  

i wyposażenia, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia (oznacza to również poniesienie 

przez wykonawcę wszelkich z tym związanych kosztów). 

5. Demontażu, wywozu, składowania, elementów własnym zakresie. 

6. Wykonania pełnego zakresu robót przedstawionych w zakresie zamówienia. 

7. Zabezpieczenie podłogi (parkietu) przed zniszczeniem lub zabrudzeniem w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

8. Wyczyszczenie i sprzątniecie pomieszczenia po realizacji przedmiotu zamówienia należą  

do Wykonawcy. 
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§ 3 

1. Materiały dostarczone przez wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w ustawie Prawo budowlane. 

Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć zamawiającemu wszystkie 

wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały, pod 

rygorem odmowy dokonania przez zamawiającego odbioru robót. 

2. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części w toku realizacji - naprawienia  

ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 

wynikające z nieprawidłowego wykonania prac lub niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia 

miejsca wykonywania prac. 

 

§ 4 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od 25.08.2016 r. - 26.09.2016 r. 

 

§ 5 

Z czynności odbioru zostanie sporządzony pisemny protokół zawierający wszelkie ustalenia  

z przeprowadzonego odbioru. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie brutto w wysokości ................................................ zł  

(słownie:  ...........................................................................................................................................). 

2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokolarny odbiór zamówienia przez Zamawiającego. 

3. Zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. 

4. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu 

odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia. 

 

§ 7 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie 

kar umownych. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego 

w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego- w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1. 

4. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar 

umownych. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy. 

 

§ 8 

Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,  

pod rygorem nieważności. 
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§ 9 

1. Umowa niniejsza została sporządzona na podstawie prawa polskiego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane 

polubownie, a w ostateczności zostaną poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla Zamawiającego,  

1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy. 

5. Integralną część Umowy stanowią: 

a) załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy. 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 


