
UMOWA /  PROJEKT 

zawarta na podstawie protokołu z przeprowadzonego rozeznania cenowego   z  dnia  

………….2018 r.  

umowa została zawarta w dniu  ………lutego 2018r. w Dowspudzie  pomiędzy :   Powiatem 

Suwalskim 16-400 Suwałki  , ul. Świerkowa 60 , NIP: 844-20-81-910 ,  Zespołem Szkół 

im. Gen. Ludwika Michała Paca w Dowspudzie  ,16-420 Raczki  woj. podlaskie  
w imieniu, którego działają : Jan  Orłowski  - Dyrektor szkoły   i przy udziale  Małgorzaty  

Klekotko  - Głównej Księgowej zwanych  w dalszej  części umowy  Zamawiającym,  

a  ……………………………………………………………………………………………. ,              

NIP : ………….. zwany dalej w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: 

…………………….. ……………………………. . 

 

§1 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących robót budowlanych: Remont 

chodnika przy budynku internatu „Bliźniak” , oraz remont dwóch klatek schodowych , 

wejścia głównego i bocznego budynku szkoły Zespołu Szkól im. gen. Ludwika Michała 

Paca w Dowspudzie zgodnie ze złożoną ofertą sporządzoną na podstawie otrzymanego 

przedmiaru robót, opisu prac i kosztorysu ofertowego. 

 

§2 

1. Roboty określone w §1 winny być zrealizowane zgodnie ze złożoną ofertą, kosztorysem 

ofertowym i przepisami prawa budowlanego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty określone w §1 w terminie do dnia  

30 kwietnia 2018r.  

3. Wszystkie roboty objęte umową należy prowadzić w taki sposób, aby możliwe było 

zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających w szkole i internacie, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

 

§3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych.  

2. Materiały o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.  

3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru robót deklaracje zgodności 

lub certyfikaty dotyczące zastosowanych materiałów.  

 

§4 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie z ofertą Wykonawcy, jest 

ryczałtowe wynagrodzenie umowne w wysokości ……………… zł cena brutto. 

( złotych słownie: ………………………………………. 0/100 ).  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe uwzględnia wszystkie obowiązki Wykonawcy oraz koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

złożoną ofertą i kosztorysem ofertowym.  

3. Strony ustaliły, że płatność zostanie zrealizowana poleceniem przelewu na rachunek 

bankowy Wykonawcy ………………………………………. w terminie ……… dni od 

dostarczenia faktury.  

4. Warunkiem wystawienia faktury jest odebranie przez Zamawiającego wykonania 

wszystkich prac zgodnie z przedmiarem robót i złożoną ofertą – sporządzenie protokołu 

odbioru.  

 

 



§5 

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe:                   

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w razie 

niewykonania umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia określonego w §4 umowy, oraz w razie zwłoki w wykonaniu 

przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia wymienionego w §4 za 

każdy dzień zwłoki.  

2. Postanowienia ust. 1  nie wykluczają dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

3. Wykonawca udziela gwarancji  na wady wykonanego  przedmiotu umowy na  

……… miesiące licząc od protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zastrzega prawo wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku 

wykonywania umowy niezgodnie ze złożoną ofertą lub bez zachowania należytej 

staranności wymaganej przy realizacji umowy.    

 

§6 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych.  

2. Ewentualnie powstałe spory z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 

siedziby   Zamawiającego.  

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej . 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

strony. 

 

 

 

 

 Zamawiający:      Wykonawca : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


