
Załącznik nr  3 

Z.Sz.KG.241.2.2020 

UMOWA NR  ……/2020 

 
Część2 - Remont sali lekcyjnej nr 12 wraz z zapleczem” 

„Remont sali gimnastycznej i sali lekcyjnej nr 12 wraz z zapleczem” 

 

Zawarta w dniu  …………. 2020 r. w Mińsku Mazowieckim pomiędzy:  

Zespołem Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie z siedzibą: 05-300 Mińsk Mazowiecki             

ul. 1 PLM Warszawa 1, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez Panią Marlenę Pustołę – Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie, działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Mińskiego 

 ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki    NIP 8222342426 

a  

firmą ………………………………………… z siedzibą………………………….. 

posiadającą REGON ………….  , NIP  ……………….. reprezentowaną  przez 

……………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

zwanymi dalej łącznie „Stronami” 

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego 

przeprowadzonego na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 (t.j. Dz. U. z 2019, poz.1843 )    

została zawarta  umowa o następującej treści:  

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest „Remont sali lekcyjnej nr 12 wraz z zapleczem znak sprawy: 

Z.Sz.KG.241.2.2020 

      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 

- wykuciu z muru ościeżnic drewnianych i montażu nowych drzwi kompletnych, 

- rozbiórce cokołów z desek oraz wykonanie pasów tynku z szpachlowaniem po   

  demontażu  cokołu, 

- zerwaniu starej posadzki z tworzywa sztucznego, 

- gruntowaniu podłoża (podłogi), 

- wykonaniu warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej,                   

- ułożeniu terakoty ( płytki dostarcza zamawiający)  na podłodze,  cokołów wraz z   

  obsadzeniem listew wykończających, 

- przygotowaniu powierzchni ścian i sufitu ( zeskrobanie/ługowanie, zmycie,   

  gruntowanie), 

- wymianie kratek wentylacyjnych - kratki bez żaluzji, 

- położeniu gładzi gipsowej na sufitach i ścianach wraz z wmontowaniem kątowników   

  aluminiowych w naroża glifów, 

-gruntowaniu i dwukrotnym malowaniu sufitu i ścian farbami emulsyjnymi   

  akrylowymi  zmywalnymi, 

-wykonaniu lamperii poprzez jednokrotne lakierowanie lakierem wodnym   

  bezbarwnym,  

- oszlifowaniu parapetów z lastrico z zapuszczeniem olejem lnianym i zapastowaniem, 

- jednokrotnym malowaniu farbą olejną grzejników radiatorowych, rur  

  wodociągowych.  

  ponadto 

- wywiezieniu odpadów poremontowych, 

- utrzymanie w czystości przylegającego do sali nr 12 korytarza i schodów. 



oraz oferta Wykonawcy  z dnia …………………… złożona w przedmiotowym 

postępowaniu, stanowiące integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami prowadzenia robót i terenem, na 

którym prowadzone będą prace  i nie wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.  

3. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy teren, na którym 

odbywać się będą prace na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. Z chwilą 

przekazania terenu, na Wykonawcę przechodzi odpowiedzialność z tytułu 

ewentualnych szkód powstałych na terenie przekazanym, wynikających z prowadzenia 

prac.  

 

§ 2. 

Termin realizacji 

1 Termin rozpoczęcia robót ustala się nie wcześniej niż na 29.06.2020 r.(data właściwa zostanie 

wpisana z chwilą przekazania terenu na podstawie protokołu) 

2 Termin całkowitego zakończenia robót ustala się na dzień  27.07.2020 r. 

3 Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli 

niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencję przyczyn 

zależnych od Zamawiającego lub sił wyższych. 

 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Przedmiot umowy , określony w §1  niniejszej umowy , należy wykonać zgodnie z 

zamówieniem i złożoną ofertą,  obowiązującymi normami i przepisami, zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi w Polsce normami i przepisami BHP 

oraz przepisami ppoż. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za 

właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa w zakresie 

realizacji niniejszej umowy.  

2. W trakcie realizacji zamówienia przed wbudowaniem/wmontowaniem Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu certyfikaty i świadectwa o dopuszczeniu 

wyrobu do obrotu i stosowania na polskim rynku.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za wszelkie szkody 

spowodowane na terenie prowadzonych prac remontowych w związku z 

prowadzonymi robotami.  

4. Wykonawca zapewni we własnym zakresie odpowiednie warunki pracy dla swoich 

pracowników.  

5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące przedmiot umowy i 

przebywające na terenie budowy posiadają:  

a. odpowiednie do zakresu przedmiotu umowy kwalifikacje zawodowe,  

b. aktualne badania lekarskie,  

c. przeszkolenie w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych,  

d. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

6. W czasie trwania prac Wykonawca zobowiązany jest, aby każdego dnia po 

zakończeniu pracy doprowadzić przylegający korytarz i schody  do stanu czystości zaś 

po całkowitym zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren, 

na którym  prowadzone były prace remontowe. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do stałej współpracy z przedstawicielem 

Zamawiającego oraz z każdą inną osobą przez niego upoważnioną.  

8. Wykonawca oświadcza, iż posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w stosunku do osób trzecich i 

ich mienia oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do 

miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, przestrzegając 



przy tym przepisów prawnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579,1680, 

1712, 1815, 2087, 2166.)  oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579). 

 

§ 4. 

Podwykonawstwo 

     Nie dopuszcza się wykonywania prac za pomocą podwykonawców. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje zgodnie ze złożoną ofertą , 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto…….zł, w tym podatek 

VAT…………………zł co daje łączną kwotę brutto…………..zł ( słownie:………). 

Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, wynikające z zaproszenia do składania ofert, jak również nie ujęte w 

zaproszeniu i pomocniczym przedmiarze, a niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy.  
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest ryczałtowe i Wykonawca nie może żądać jego 

podwyższenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć 

rozmiaru lub kosztów prac.  

3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez 

obydwie strony umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania 

protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub usterek 

wykonanych robót.  

4. Faktura  wynikająca z realizacji umowy wystawiana będzie wg następującego wzoru: 

    Nabywca: Powiat Miński,  ul. Tadeusza Kościuszki 3,   05-300 Mińsk Mazowiecki,                      

                     NIP 822-234-24-26, 

   Odbiorca:  Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie , 05-300 Mińsk Mazowiecki,                  

                     ul. 1 PLM Warszawa 1 

5. Faktura będzie doręczona na adres jednostki organizacyjnej tj. Zespół Szkół im. Marii 

Skłodowskiej-Curie, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. 1 PLM Warszawa 1 

6. Faktura zostanie zapłacona przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek 

Wykonawcy podany w fakturze , w terminie do 21 dni od daty wpływu  do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i formalnym 

faktury wraz z protokołem odbioru. W przypadku nieprawidłowego wystawienia 

faktury termin płatności będzie biegł dopiero od momentu prawidłowego usunięcia wad 

faktury.  

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 

§6 

Odbiór robót 

1.   Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu 

zamówienia określona w § 1 niniejszej umowy. 

 2. Zamawiający dokona odbioru  w ciągu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę, o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy rozpocznie dokonywanie odbioru końcowego; 

zakończeniem odbioru końcowego robót jest podpisanie bezusterkowego protokołu 

odbioru końcowego.  



3. Z czynności odbioru sporządza się protokół zawierający ustalenia poczynione w toku 

odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad. 

Protokół podpisywany jest przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego.  

4. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzi się, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, zastosowania niezgodnego z 

umową materiału, niewłaściwego ich wykonania Zamawiający może odmówić 

dokonania odbioru.  

5. Jeżeli w toku czynności odbioru stwierdzone zostaną wady lub braki:  

a. nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad lub braków,  

b. nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może dokonać odpowiedniego obniżenia 

wynagrodzenia,  

c. nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające prawidłowe użytkowanie – 

Zamawiający może żądać ich ponownego wykonania lub może odstąpić od umowy.  

6. W przypadku odmowy odbioru z przyczyn, o których mowa w ust. 4 i 5, nowy termin 

zgłoszenia gotowości do odbioru ustala się zgodnie z postanowieniami ust. 2 i 3, co nie 

wyłącza uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych i dochodzenia 

roszczeń odszkodowawczych.  

 

§ 7 

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji 

1.  Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy niezależnie od 

swych zobowiązań z tytułu rękojmi za wady określonej w kodeksie cywilnym.  

2. Termin gwarancji na roboty budowlane wyniesie 48 miesięcy licząc od dnia 

końcowego odbioru. W dacie odbioru końcowego robót Wykonawca sporządzi i 

przekaże Zamawiającemu Kartę gwarancji jakości wykonanych robót budowlanych 

(załącznik nr 1 do Umowy).  

3. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad niezwłocznie po 

zgłoszeniu, tak aby wady zostały usunięte w ciągu tygodnia od momentu pisemnego 

zgłoszenia. Po upływie terminu tygodniowego Zamawiający wyznaczy termin 

dodatkowy na usuniecie wad, a po jego bezskutecznym upływie uprawniony jest do 

powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  kary umowne: 

a) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia 

netto ustalonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów 

określonych w  § 2 niniejszej umowy 

b) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek  stwierdzonych przy odbiorze, w okresie 

rękojmi za wady lub w okresie gwarancji -  w wysokości 1 % wynagrodzenia 

ustalonego w § 5 ust. 1 netto, za każdy dzień opóźnienia liczonego od daty 

wyznaczonej na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie  od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych  od 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w umowie. 

2. Zamawiający ma prawo do pobierania kar umownych z płatności wynikających z 

wystawionej przez wykonawcę faktury VAT. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę 

pisemnie o dokonanym potrąceniu.  

3. Zamawiający ma prawo dochodzić swych roszczeń do pełnej wysokości faktycznie 

poniesionych strat. 



4. Kary określone w ust. 1 nie będą naliczane jeżeli opóźnienie wynikać będzie z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego lub niezależnych od obu stron, pod warunkiem 

zgłoszenia Zamawiającemu informacji o przewidywanym opóźnieniu z podaniem 

przyczyny i nowego terminu wykonania.  

 

 

§9 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy: 

a. zostanie wszczęte postępowanie zmierzającego w kierunku ogłoszenia upadłości lub    

likwidacji Wykonawcy, 

b. wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a także gdy 

Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni roboczych, 

c. zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności     

i powinno zawierać uzasadnienie. 

3.    W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają   

obowiązki  obejmujące między innymi:  

a. w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale   

     Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 

dzień odstąpienia od umowy,  

b. Wykonawca zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie wzajemnie 

uzgodnionym pod rygorem podjęcia powyższych czynności przez Zamawiającego 

i dokonanie ich na koszt Wykonawcy. 

 

 

§10 

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy 

1. Osobami wyznaczonymi do koordynacji wykonania niniejszej umowy są: 

ze strony Zamawiającego – ………………, tel. ……….……….. e-mail. …………… 

ze strony Wykonawcy – ……………………, tel. …………… e-mail. ………………. 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 odbywać będzie się w formie pisemnego 

powiadomienia strony i nie stanowi zmiany umowy. 

 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany niniejszej Umowy jej rozwiązanie, uzupełnienie, wypowiedzenie lub 

odstąpienie wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.  

2. Strony umowy oświadczają, że są świadome faktu, iż dane osobowe objęte są ochroną 

wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego dalej RODO.    

3. Sprawy sporne rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 



4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, oraz odpowiednie przepisy mające związek z przedmiotem umowy. 

5. Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach; jeden dla Wykonawcy 

i dwa dla Zamawiającego. 

  

§12  

 Załączniki do umowy  

1. Karta gwarancji jakości wykonanych robót.  

2. Formularz ofertowy  wraz załącznikami. 

 

  

ZAMAWIAJĄCY :                                                                           WYKONAWCA: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Umowy 

Karta gwarancji jakości wykonanych robót 

sporządzona w dniu ...........................................  

1. Zamawiający:....................................................................................................................... 

2 Wykonawca: .......................................................................................................................  

3. Umowa (nr, z dnia): ..................................................................................................  

4. Przedmiot umowy: .....................................................................................................  

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy, zwanego dalej przedmiotem gwarancji: 

Prace wykonano na podstawie umowy z dnia ................................................................  

6. Data odbioru końcowego: .....................................................................................  

7. Ogólne warunki gwarancji jakości:  

a. Wykonawca oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji 

został wykonany zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

techniczno–budowlanymi.  

b. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne    

    zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robot.  

c. Okres gwarancji wynosi 48 miesięcy, licząc od dnia spisania bezusterkowego protokołu  

     odbioru końcowego.  

d. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad    

     ujawnionych po odbiorze końcowym.  

e. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad niezwłocznie po zgłoszeniu, 

tak aby wady zostały usunięte w ciągu tygodnia od momentu pisemnego zgłoszenia. Po  

upływie terminu tygodniowego Zamawiający wyznaczy termin dodatkowy na usuniecie 

wad, a po jego bezskutecznym upływie uprawniony jest do powierzenia usunięcia wad 

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie.  

f. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części 

robót na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robót  lub 

usunięcia wad.  

g. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego 

wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z przedmiotu gwarancji nie 

mógł korzystać.  

h. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:  

 siły wyższej,  

 normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części,  

 szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie konserwacji i użytkowania 

przedmiotu gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i 

użytkowania.  

i. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie   

   prac nad usuwaniem wad.  

8. Wykonawca, niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z   

    tytułu rękojmi za wady robót.  

 

Warunki gwarancji podpisali: ........................................................................................ 

Udzielający gwarancji jakości / upoważniony przedstawiciel Wykonawcy:  

.................................................................................................................................................. 

 

 


