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PROJEKT UMOWY  

 

 Zawarta w dniu ……………………. 

pomiędzy: 

Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, zwanym dalej 

,,Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

1. Jana Ungeheuera – dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II 

w Staszowie 

 

a ……………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej ,, Wykonawcą” reprezentowaną przez: 

1. ………………………………..- ………………………………. 

 

 § 1. 

 

   Przedmiot umowy 

 

W wyniku rozstrzygnięcia  postępowania prowadzonego w trybie zamówień do 30 000 euro 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Remont 

pomieszczeń Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie” 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych w budynku Zespołu Szkół 

Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie polegających na: 

1) Przygotowaniu powierzchni do malowania poprzez zeskrobanie i zmycie starej farby 

oraz uzupełnienie ubytków, 

2) dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian 

i sufitów – tynków gładkich, 

3) dwukrotnym malowaniu farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych – lamperii, 

4) dwukrotnym malowaniu farbą olejną lub ftalową drzwi, drzwiczek i elementów 

pełnych  - skrzydła drzwiowe i ościeżnice, 

5) dwukrotne malowanie chemoodporne farbami poliwinylowymi powierzchni 

metalowych – dwukrotne malowanie barierek i krat stalowych farbą 

chlorokauczukową,  

6) myciu po robotach malarskich posadzek, wykładzin i płytek, 

 

w salach nr 62, 63, 64, 65, łazienkach przy sali nr 65, korytarzu II piętra oraz klatki 

schodowej, łazienkach przy klatce schodowej, bibliotece, korytarzu I piętra (przy 

sekretariacie), w sali nr 53, łazience przy pokoju dyrektora, sekretariacie, pokoju 

dyrektora i schowku, sali nr 53a, pokoju pedagoga, sali nr 46 i sali nr 45. 

 

7) remoncie/ uszczelnieniu kanału wentylacyjnego przy łazience chłopców w bloku wf. 

 

 

                                                                     § 2. 

 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  

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

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 

2014 r. poz. 883 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w Specyfikacjach 

Technicznych. 
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3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie 

z  zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w Specyfikacjach  

Technicznych. 

  

 § 3. 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) protokolarnie przekazanie frontu robót. 

b) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w 

 pomieszczeniu/ miejscu składania oraz na terenie wykonywanych robót, 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) utrzymanie ładu, porządku i ochrona mienia znajdującego się na terenie szkoły a 

po zakończeniu robót usuniecie wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz 

pozostawienie całego terenu szkoły i wokół szkoły w stanie uporządkowanym, 

nadającym się do użytkowania, 

b) przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, 

c) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,  

warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, z 

uwzględnieniem wymagań określonych w Specyfikacjach technicznych. 

d) stosowania materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie. 

e) O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca 

winien poinformować Zamawiającego pisemnie. 

 

 § 4. 

  

                                  Oświadczenie i zapewnienia Wykonawcy 

 

Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem 

technicznym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i  warunkami lokalnymi, 

zapewnia, że posiada niezbędna wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i 

uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie 

wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie. 

 

 

 § 5. 

  

                                               Termin realizacji umowy 

 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie do 

25 sierpnia 2020 r.. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust.1, termin ten może ulec 

przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 

3. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru końcowego, 

przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy 

dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy. 

 

 § 6. 
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    Odbiór robót 

 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót określonych w § 1, po wykonaniu 

przedmiotu umowy. 

2. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

3. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy 

przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest 

dokonany po złożeniu stosowanego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole 

odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad 

stwierdzonych w tym odbiorze. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie 

Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 

przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie: 

a) protokołów technicznych, częściowych, 

b) protokołów badań, 

c) gwarancji, 

d) aprobat technicznych, 

e) atestów i certyfikatów jakości, 

f) deklaracji zgodności z PN, 

g) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku 

wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce, 

h) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy 

5. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 3 dni 

roboczych od zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. 

 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie 

wywiązania się z obowiązków, w których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający 

może odmówić odbioru. 

 

7. Jeżeli odbiór nie zostanie dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym 

w ust. 4, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez 

Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania 

wynikającego z umowy. 

  

 

 § 7. 

 

 

1. Zamawiający wyznacza Agnieszkę Nowakowską oraz Janusza Saramaka jako 

koordynatorów prac w zakresie realizacji obowiązków umownych. 

2. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie:  

 

………………………………………………………………………………………….. 

3. Osoba wskazana w ust.2 będzie działać w granicach określonych w ustawie Prawo 

budowlane. 

 

 § 8. 
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 Wynagrodzenie i sposób rozliczeń 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie zgodnie z ofertą wykonawcy w łącznej 

kwocie……………………….zł netto, plus należny podatek VAT w 

wysokości…………………..zł. Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi …………..zł  

słownie brutto: 

…………………………………………………………………………….zł…./100) 

2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą 

końcową po zakończeniu i odbiorze zadania. 

3. Wystawienie faktury końcowej nastąpi na podstawie podpisanego przez 

Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, bez uwag. 

4. Termin płatności faktury- w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

  

 § 9 

                     Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące 

przedmiot umowy. 

2. Termin gwarancji i rękojmi ustala się na 36 miesięcy. 

3. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty odbioru końcowego od Wykonawcy 

przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany 

przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu 

na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli 

wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót 

posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu 

umowy istniejące czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po 

odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili 

odbioru. 

6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 

powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady 

wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie 

projektu lub rozwiązania technicznego. 

7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do 

usunięcia Zamawiający może: 

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady, 

b) dokonać odbioru i zadać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. 

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy 

odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie 

rękojmi Zamawiający może: 

a) żądać usunięcia wady wyznaczając. Wykonawcy odpowiedni termin, 

b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej 

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

 

§ 11. 
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Roboty dodatkowe i zamienne 

 

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru 

budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie 

zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia- w terminach 

wynikających z niniejszej Umowy. 

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez 

Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, 

a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy ustawy prawo 

zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest wykonać przy zachowaniu tych 

samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów, standardów, po podpisaniu przez 

strony umowy, ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin wykonania. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu robót za odpowiednim 

zmniejszeniem wynagrodzenia za przedmiot umowy. 

 

                                                                    § 12. 

 

 Kary umowne 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kary umowne w 

następujących wysokościach: 

a) za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w wysokości 

2% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 8  ust.1, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbiorów albo w okresie 

gwarancji  jakości lub rękojmi za wady, za każdy dzień zwłoki w wysokości 2% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust.1, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 

w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa § 8 ust.1 

 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar. 

 

 

 § 13. 

                                                  Postanowienie końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

2. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z 

interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu 

polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. 

3. Jeżeli rokowania, o których mowa w ust.2 doprowadzą do polubownego rozwiązania 

sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki 

strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, egzemplarzach 

tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 


