
Umowa na usiugę  budowy zjazdu z drogi wewn ętrznej 

zawarta w dniu ........2018 roku w Jastrz ębiu-Zdroju, której stronami s ą : 

1. Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Spo łecznego „DASZEK" Sp. z o. o. z siedzib ą  
w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. I Maja 15, zarejestrowane w S ądzie Rejonowym w Gliwicach 
X Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego pod nr 0000041091, reprezentowane przez 
Zarząd w osobach: 
- Ernest Famulski - Prezes Zarządu, 
- Dariusz Chmielewski - Członek Zarządu, zwani w tre ści umowy Zamawiaj ącym. 

2. Firma................................................„ zwana dalej Wykonawc ą . 

*1 
Przedmiot umowy. 

1. Zamawiaj ący zleca a Wykonawca przyjmuje obowi ązek starannego działania w zakresie us ługi 
wykonania robót budowlanych związanych z przebudow ą  ciągu chodnikowego na nawierzchni ę  
utwardzon ą  dostosowaną  do obsługi samochodów dostawczych o maksymalnej ładowności do 2,5 t., 
na działce 97/1 w rejonie pawilonu handlowego „420” przy ul. Turystycznej SB w Jastrz ębiu-Zdroju. 

*2 
Nadzór umowy. 

1. Strony zobowiązuj ą  się  do koordynowania i bie żącej kontroli właściwego wykonywania us ługi. 
2. Do kontaktów i przekazywania wzajemnych uwag wynikaj ących z realizacji niniejszej umowy 

wyznaczeni są : 
- ..........................- ze strony Zamawiaj ącego - te!.......................... 
- ..........................- ze strony Wykonawcy - tel................................ 

3. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu przekazania spisanego w obecno ści przedstawicieli 
Zamawiaj ącego i Wykonawcy. 

* 3  
Kadry wykonawcze 

1. Kadry wykonawcze Wykonawca zatrudni we w łasnym zakresie. 
2. Wykonawca zapewnia nadzór bhp i ppoż. nad podleglymi sobie pracownikami oraz dostarczy im 

sprzęt i urządzenia  niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia. 
3. Wykonawca ma prawo powierzy ć  wykonanie usługi innej osobie. W takim przypadku jest on 

odpowiedzialny za jej działania jak za własne. 

* 4  
Czas trwania umowy 

1. Umowę  zawiera si ę  na czas okre ślony, od .....stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2018 roku. 
2. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

* 5  
Wartość  umowy 

1. Za realizacj ę  usługi zamawiaj ący zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto z obowi ązującym 
podatkiem VAT w wysoko ści ............zł . 

2. W przypadku wystąpienia okoliczno ści, skutkuj ących istotnym zwi ększeniem kosztów wykonania 
usługi, będących efektem działań  podjętych przez Zamawiaj ącego np. prac remontowych, 
Wykonawcy przys ługuje dodatkowe wynagrodzenie po uprzednim przedstawieniu przez 
Zamawiaj ącego odpowiedniej kalkulacji. Warto ść  wynagrodzenia b ędzie okreś lona w formie aneksu 
do niniejszej umowy. 

3. Strony ustalają, że wszelkie działania skutkujące istotną  zmianą  wartości wykonywanej usługi oraz 
powodujące konieczno ść  istotnej zmiany organizacji wykonywania us ługi będą  zgłaszały w terminie 
2 dni przed wprowadzeniem tych że zmian. 



Warunki p łatności 
1. Wykonawcy przys ługuje wynagrodzenie za dzie ło w wysoko ści ..................zł, słownie 

...................złotych na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawc ę  zgodnie 
z obowiązuj ącymi przepisami. 

2. Zamawiaj ący zobowiązuje się  zapłacić  należności na konto Wykonawcy nr ..................................... 
w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury. 

3. W przypadku opó źnienia w zapłacie należności, wykonawca może żądać  zapłaty odsetek 
ustawowych za każdy dzień  zwłoki. 

4. Wykonawca i zamawiaj ący oświadczaj ą, że są  płatnikami podatku od towaru i us ług VAT. 

Zakres odpowiedzialności 
Odpowiedzialność  Wykonawcy z tytu łu poniesionej szkody w mieniu stanowiącym własność  
Zamawiaj ącego, wynikłej z udowodnionego czynu niedozwolonego lub z niewykonania lub nienale żytego 
wykonania obowi ązków okre ś lonych w umowie kształtuje się  według następujących zasad: 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za w łasne działania lub zaniechania dzia łania 
i zaniechania osób, którym powierzył  lub za pomocą  których wykonuje w/w us ługę . 

2. Wykonawca odpowiada za staranne przestrzeganie przez te osoby zakresu obowi ązków zawartych 
w umowie. 

3. Wykonawca obowiązany jest do naprawienia szkody do wysoko ści wynagrodzenia, okre ś lonego w 
5 ust. J umowy za jedno zdarzenie, chyba, że udowodnione niewykonanie lub nienale żyte 
wykonanie umowy jest nast ępstwem okoliczno ści, za które Wykonawca odpowiedzialno ści nie 
ponosi. 

4. Odszkodowania za szkody w wysoko ści wyższej niż  wynagrodzenie okre ślone w § 5 ust. I umowy 
dochodzone będą  na podstawie ugody, lub obowiązujących przepisów prawa. 

Warunki dodatkowe 
Zamawiaj ący umożliwi wykonywanie usługi poprzez: 

1. Zapewnienie dostępu do obiektów obj ętych usługą, o których mowa w umowie. 
2. Udostępnienie wykonawcy dostępu do mediów, takich jak energia elektryczna, woda itp., 

niezbędnych do prawid łowego wykonywania usługi. 
3. Zapewnienie warunków pracy w miejscu wykonywania us ługi zgodnych z przepisami ppo ż . i bhp. 

Warunki gwarancji 
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane dzie ło na okres 24 miesi ęcy od dnia odbioru prac. 
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowi ązuje się  do usunięcia wad na koszt w łasny w terminie 

14 dni od dnia powiadomienia o ich ujawnieniu. 

10 
Dodatkowe postanowienia umowy 

I. W sprawach nieuregulowanych niniejsz ą  umową  będą  miały zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupe łnienia niniejszej umowy dokonywane b ędą  na piśmie w formie aneksu pod 
rygorem nieważności. 

3. Ewentualne spory wynik łe między stronami na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygnie S ąd 
odpowiedni dla siedziby Zamawiaj ącego. 

4. Umową  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla ka żdej ze stron. 

Wykonawca 	 Zamawiaj ący 


