
            

           Zał. Nr 2

   Wzór umowy      

zawarta w dniu …………. r. w Rzeszowie pomiędzy Gmina Miasto Rzeszów Rynek 1 

 35-064 Rzeszów NIP 813-0008613 reprezentowaną przez Marię Balawejder dyrektora     

Zespołu  Szkolno- Przedszkolnego  Nr 4  35-101  Rzeszów , ul. Staroniwska 55, zwanym 

dalej Zamawiającym  

a……………………………………..  NIP:…………………. ,  REGON ……………... , 

zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 

§1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy 

Wykonanie rocznych przeglądów stanu technicznego budynku Szkoły Podstawowej Nr 14  

i Przedszkola Publicznego Nr 10 w Zespole Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Rzeszowie, 

 ul. Staroniwska 55 Przegląd roczny powinien być wykonany zgodnie z art. 62 ust. 1, 

pkt.1 a i pkt 1 b  Ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2021 r poz. 282).   

2.  Wykonawca zobowiązuje do realizacji przedmiotu zamówienia przez  osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa  

( w szczególności przepisami BHP.) 

Wykonawca powinien być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez tę izbę z określonym w nim 

terminem ważności.  

W celu potwierdzenia niniejszego warunki Wykonawca winien załączyć kopię stosownych 

uprawień  oraz zaświadczeń. Osoby przeprowadzające przegląd są odpowiedzialne  za 

zgodność i prawidłowość przeprowadzonego przeglądu z zapisami i wymaganiami ustawy i 

rozporządzeniami w tym zakresie.  

3.Przegląd wykona ………………………….. posiadający uprawnienia budowlane Nr                  

 

§2 

 

1. Termin realizacji umowy w ciągu 3 dni roboczych od dnia następnego po podpisaniu 

umowy tj.  …………………r. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy. 

 

 

 



§3 

 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 pkt. 1 niniejszej umowy 

strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:  

a) za przegląd budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 im. Orląt Lwowskich                       

w kwocie  ……………….zł brutto  (słownie: ……………….   złotych 00/100), 

b) za przegląd budynku Przedszkola Publicznego Nr 10 w kwocie…………….. zł 

brutto ( słownie; ……………….złotych 00/100).  

c) Wynagrodzenie za przegląd roczny dwóch budynków szkoły i przedszkola wynosi 

…………………… zł brutto  ( ………………….  złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie za realizację zadania będzie przekazane na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do Zamawiającego. 

3. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę są  protokoły z wykonania 

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §1 pkt 1 umowy. 

4. Należność przekazana zostanie przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany 

na fakturze. 

§4 

Wszelkie zmiany do umowy odbywać się będą w formie aneksów sporządzonych na piśmie 

za zgodą stron i pod rygorem nieważności. 

§5 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§6 

Spory, które mogą wynikać na tle niniejszej umowy będą rozpatrywany przez Sąd Rejonowy 

w Rzeszowie. 

§7 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

 Zamawiający                Wykonawca 


