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IPI.042.2.3.2013 
UMOWA - wzór 

 
zawarta w dniu … . 06. 2013 r. roku pomiędzy : 
Powiatem Buskim z siedzibą przy ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój,  
 NIP 655-192-53-75 
reprezentowanym przez: 
Przewodniczący Zarządu Powiatu              –   Jerzego Kolarza 
Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu     –    Stanisława Klimczaka 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
 
a … 
NIP: … 
reprezentowanym przez: … 
 
zwanym dalej Wykonawcą. Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759, z poźn. zm ). – art. 4 pkt. 8. 
 

 
§ 1 

 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania z materiałów własnych 
robót budowlanych pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci z Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawczej w Winiarach oraz mieszkańców lokalnego środowiska” dz. nr ewid. 137/1, 
28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58. 
 

§ 2 
1. Zakres robót obejmuje, zgodnie z przedmiarem robót, projektem budowlanym                            

i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót: 
a) Wykonanie robót budowlanych ziemnych polegających na demontażu elementów dawnego 
placu zabaw oraz wymianie warstwy gruntu na piaskową zagęszczoną mechanicznie.  
b) Dostawa i montaż urządzeń zewnętrznych placu zabaw, określonych jako Zestaw A                  
, Zestaw B oraz huśtawek wg. projektu budowlanego. Elementy drewniane ze sklejki 
wodoodpornej malowanej i zabezpieczonej drewnochronem. Elementy metalowe 
ocynkowane i odpowiednio zabezpieczone. 
c) Wzmocnienie  i wykorzystanie istniejącej konstrukcji metalowej do zawieszenia huśtawki 
wahadłowej. 
d) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
2. Podstawą zawarcia umowy jest oferta cenowa Wykonawcy z dnia ….06.2013 r.. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy zgodnie     
     z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością. 
 

§ 3 
Termin wykonania robót – 21 dni od daty podpisania umowy. 
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§ 4 

1. Materiały i urządzenia, przy użyciu których Wykonawca będzie wykonywał przedmiot 
umowy, powinny spełniać, co do jakości, wymogi wyrobów dopuszczonych do 
stosowania( atesty, certyfikaty).  

2. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia obiektów znajdujących się w sąsiedztwie robót, 
ich części bądź urządzeń w toku realizacji umowy, wykonawca zobowiązany jest do ich 
naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

 
§ 5 

1. Wykonawca na wykonane roboty udziela 36 miesięcznej rękojmi za wady, a na 
dostarczony sprzęt 24 miesięcznej gwarancji. 

2. Początkiem biegu okresu rękojmi jest dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli stron protokołu odbioru końcowego robót. 

3. W okresie udzielonej rękojmi, Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia 
usterek w terminie trzech dni roboczych od daty ich pisemnego zgłoszenia przez 
Zamawiającego oraz ich usunięcia w terminie ustalonym protokolarnie przez strony. 

 

§ 6 
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie robót będących przedmiotem 
umowy, strony ustaliły na podstawie oferty na kwotę (netto) … ,… zł + podatek VAT = …  zł 
( słownie: … 00/100 złotych.) 

 

§ 7 
1. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty wynagrodzenia, po podpisaniu 

protokołu odbioru końcowego w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia faktury VAT do 
siedziby Zamawiającego. 

2. Terminem zapłaty jest dzień złożenia w banku przez Zamawiającego polecenia dokonania 
przelewu. 

 

§ 8 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za  opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wartości 
wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia . 

b) Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – 10% wartości wynagrodzenia. 

 
 

§ 9 
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W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej. 

2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać przeniesienia praw      
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

 

§ 11 
Spory, mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 
rozstrzygnąć polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe, rozstrzygać je będzie właściwy dla 
siedziby Zamawiającego Sąd Powszechny. 
 

§ 12 
Integralną część umowy stanowią: 
- Przedmiar robót 
- Projekt budowlany 
- Oferta wykonawcy z dnia … .06.2013 r . 
 

§ 13 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
       
Wykonawca                                                                                                         Zamawiający
         


