Załącznik nr 2
wzór umowy

UMOWA ZLECENIA
Zawarta w dniu …………...2019 r. w Kaliszu pomiędzy :
Skarbem Państwa – Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej reprezentowanym przez
…………………………………………………………………
zwanym dalej „Zleceniodawcą”,
a
………………………………..
zam.
PESEL ……………………….,
zwanym dalej „Zleceniobiorcą”
§1
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania pracę polegającą na sporządzeniu
opinii po przeprowadzeniu oględzin zrealizowanej inwestycji, tj. toru przeszkód, wykonanego w
2018 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej oraz dokona jej wyceny według
cen z dnia zawarcia umowy (13 czerwca 2018 r.), wraz z wykonaniem pomiarów
inwentaryzacyjnych oraz dokumentacji zdjęciowej, w oparciu o dokumentację projektową
przekazaną przez zamawiającego.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy opisany w ust. 1 w terminie 4
tygodni od dnia zawarcia umowy.
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§2
Za wykonanie prac, określonych w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Zleceniodawca zapłaci
Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości: ………..……... złotych brutto (słownie:
……………………..…….), po wykonaniu opinii, dokonując potrącenia należnej zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych i ewentualnej składki na ubezpieczenie społeczne. Oświadczenie
zleceniobiorcy do celów ubezpieczenia społecznego stanowi załącznik do niniejszej umowy.
Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest niniejsza umowa oraz wystawiony przez Zleceniobiorcę
rachunek.
Zapłata wynagrodzenia zleceniobiorcy nastąpi przelewem na konto wskazane w rachunku, w
terminie 30 dni od otrzymania opinii wraz z rachunkiem.
Zleceniobiorca nie może powierzyć prac wymienionych w § 1 ust. 1 innym osobom bez zgody
Zleceniodawcy.
W ramach zlecenia Zleceniodawca zobowiązuje się dostarczyć następujące materiały niezbędne
Zleceniobiorcy do prawidłowego wykonania zlecenia:
1) dokumentację projektową: projekt budowlany oraz projekt wykonawczy (branża budowlanoarchitektoniczna) program inwestycji, program funkcjonalno-użytkowy oraz przedmiar
budowy toru przeszkód w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej;

2) umowę numer 7/liR/18 z dnia 13 czerwca 2018 roku wraz z załącznikami;
3) ofertę oraz fakturę dotyczące zawartej przez Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej
umowy nr 7/liR/18.
§3
Z tytułu niniejszej umowy Zleceniobiorca nie nabywa żadnych uprawnień pracowniczych
przewidzianych przepisami Kodeksu Pracy.
§4
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§5
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

załączniki:
1) kserokopię uprawnień budowlanych,
2) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,
3) zaświadczenie o wpisie na listę biegłych sądowych.

