
 

 

UMOWA  nr ….../2018 

Zawarta w dniu …..... 2018 r. w Janowie Podlaskim pomiędzy: 

1.Zespołem Szkół im. A. Naruszewicza z siedzibą w Janowie Podlaskim przy ul. Siedleckiej 1,  

NIP: 537-19-16-256 reprezentowaną przez dyrektora Jarosława Dubisza zwanym w treści umowy 

„Zleceniodawcą” a 

2. .......................................................................................................................................... z siedzibą  

w …................................., przy ….........................................................., NIP: …................................ 

reprezentowanym przez …................................................................................................................... ,  

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

§ 1 

Niniejsza umowa jest wynikiem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie 

publiczne na usługę” Remont muru ogrodzeniowego i ogrodzenia z przęseł stalowych od   

ul. Siedleckiej przy Zespole Szkół im. A. Naruszewicza w Janowie Podlaskim” przeprowadzonym  

w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej kwoty 30 000 EURO na podstawie art.4 pkt 8 

Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. 2015 r.  poz.2164  

z pózn. zm.) 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać remont muru ogrodzeniowego i  ogrodzenia z przęseł 

stalowych od ul. Siedleckiej przy Zespole  Szkół im. A Naruszewicza w skład którego wejdą 

następujące prace : 

a) obicie tynków zewnętrznych; 

b) naprawienie uszkodzonych w murze cegieł; 

c) uzupełnienie ścian w cokole dolnym; 

d) wykonanie tynków renowacyjnych; 

e) malowanie farbą silikonową: 

f) malowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych; 

g) wykonanie nowych profili na słupach ceglanych; 

h) remont nakryw żelbetowych słupów i cokołów. 
§ 3 

Wykonawca rozpocznie prace w dniu 14 maja 2018  r., a zakończy je nie później niż w dniu   

30 maja 2018 r. 

 

§ 4 

Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy za prace remontowe kwotę ….......................... zł. 

 (słownie: …...........................................................................................) zł. 



Cena  obejmuje materiały potrzebne do wykonania prac. 

§ 5 

Zleceniodawca udzieli Wykonawcy wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do  

prawidłowego przeprowadzenia prac remontowych. 

 

§ 6 

Zapłata nastąpi w ciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury na rachunek Wykonawcy 

 nr ….................................................................................................................................................... 

§ 7 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej zawierającej akceptację obydwu 

stron pod rygorem nieważności. Gdyby okazało się, że niektóre z postanowień umowy są nieważne, 

lub skonstruowane wadliwie pod względem prawnym, strony postanawiają, że pozostałe przypisy 

umowy pozostają w mocy, a nieważne postanowienia zostaną zastąpione innymi zgodnie  

z intencjami stron. 

§ 8 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

Cywilnego. Strony ustalają, że właściwym do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów wynikających 

ze stosunku prawnego objętego niniejszą umową jest właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Białej 

Podlaskiej. 

§ 9 

Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy. 

 

§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

Wykonawca:                                                                                                               Zamawiający: 


