
   

Załącznik 4 - Wzór umowy  

UMOWA  Nr … 

Zawarta w dniu ……..2020 roku, 

pomiędzy: 

Zakładem Aktywności Zawodowej  z    siedzibą   w    Kielcach  przy ul. Olszewskiego, posiadającym 

NIP: 9591952262, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: ………… 

a: 

……. z siedzibą w ……, , ul. ……….., posiadającą NIP: ………., reprezentowaną przez: …………., zwaną  

dalej  „Wykonawcą”,   

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w toku postępowania 

przetargowego nr 1/ZAZ/2020 na wykonanie na wykonanie prac remontowych pomieszczeń  

na potrzeby działalności rehabilitacyjno – usługowej Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzonego 

w trybie art. art. 701 - 705 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1145) Kodeks cywilny, 

Strony oświadczają co następuje: 

§ 1.  PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na 

przeprowadzeniu  remontu pomieszczeń, w których będzie prowadzona działalność Zakładu 

Aktywności Zawodowej. Pracami objęte będą pomieszczenia zlokalizowane na pierwszym 

piętrze oraz klatka schodowa budynku przy ul. Mielczarskiego 45. Pomieszczenia wymagają 

wykonywania remontów polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie zmieniających 

funkcjonalności obiektu, w zakresie: 

- ścianek działowych i nośnych 

- kominów wentylacyjnych i przywrócenie prawidłowego  funkcjonowania wentylacji, 

- instalacji elektrycznej, 

- instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

- systemu ciepłej wody użytkowej, 

- systemu centralnego ogrzewania, 

- tynków tradycyjnych i z płyt kartonowo-gipsowych, gładzi szpachlowej, 

- sufitów podwieszanych, 

- posadzek oraz podłóg, 

- malowania ścian, 

- drzwi wewnętrznych 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót określają stanowiące załączniki do umowy:  

a. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w warunkach przetargu nr 1/ZAZ/2020 z załącznikami: 

dokumentacją projektową, przedmiarem robót  

b. Oferta Wykonawcy złożona w ramach przetargu. 

3. Wykonawca oświadcza, że przeprowadził wizję lokalną i sprawdził stan techniczny budynku oraz 

zapoznał się z zakresem prac remontowych. Wykonawca zrzeka się wszelkich zarzutów  

i roszczeń opartych o nieznajomość stanu faktycznego mających wpływ na zakres 

realizowanego zamówienia. 



   

4. Przedmiot umowy będzie wykonywany z zachowaniem należytej staranności, zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i przepisami przeciwpożarowymi 

obowiązującymi w obiekcie, przepisami o ochronie środowiska i innymi przepisami, mającymi 

ścisły związek z realizacją przedmiotu umowy. 

5. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych w całości 

przez wykonawcę. Materiały, konstrukcje i urządzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu 

umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i 

stosowania na terenie Polski, zgodnie z przeznaczeniem i celem któremu mają służyć. Na każde 

żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów, deklarację zgodności lub deklaracje właściwości użytkowych z obowiązującymi 

normami lub aprobatami technicznymi  

§3 ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na każde żądanie przedstawił wszelkie niezbędne 

atesty, certyfikaty, inne dokumenty i świadectwa jakości wymagane przepisami prawa.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi 

niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 

budowlane, zgodnie z Prawem budowlanym. 

3. Przedstawicielem Wykonawcy sprawującym nadzór nad realizacją umowy jest Kierownik 

Prac: …………………………………………………………………………………………………………………………………... 

4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac remontowych w sposób nie naruszający 

funkcjonowania placówek mieszczących się w budynku. Wykonawca zobowiązany  

jest do uzgodnień w tym zakresie z ich kierownikiem. 

5. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje własnego sprzętu, transportu, 

materiałów i narzędzi. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy przy realizacji 

robót remontowo – adaptacyjnych na terenie inwestycji. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za zabezpieczenia terenu inwestycji, za szkody wyrządzone podczas prac 

oraz ewentualne wypadki wynikające z działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy.  

W ramach pełnej odpowiedzialności Wykonawca odpowiada także za szkody oraz wypadki  

wynikające z działania lub zaniechania podwykonawców oraz osób, którym powierzył 

wykonanie zadania. 

7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił, że osoby wykonujące czynności polegające 

na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych wynikających z przedmiotu 

zamówienia (tj. roboty instalacyjne elektryczne, roboty malarskie, pokrywanie podłóg  

i ścian), kadrę kierowniczą oraz osoby pełniące inne funkcje techniczne w budownictwie  

i pracowników administracyjnych współpracują z nim lub podwykonawcą zgodnie  

z przepisami prawa pracy i innymi obowiązującymi przepisami.  

8. W przypadku gdy w trakcie realizacji prac remontowo – adaptacyjnych w celu prawidłowej 

realizacji przedmiotu Umowy wystąpi konieczność wprowadzania rozwiązań zamiennych  



   

w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym, strony pod nadzorem autorskim 

ustalą zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót dodatkowych, zamiennych  

lub potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót i sporządzą protokół konieczności. 

9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia OC obejmującą 

wszystkie ryzyka budowy, to jest związane z obiektami, pracami, sprzętem i wyposażeniem, 

zapleczem budowy rozszerzoną o szkody spowodowane przez niego lub podwykonawców  

w toku wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji oraz  

za szkody, które ujawniły się w okresie gwarancji, niemniej powstały podczas realizacji robót 

budowlanych oraz szkody spowodowane błędami producenta. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenia terenu inwestycji, za szkody  

wyrządzone podczas prowadzenia prac oraz ewentualne wypadki wynikające z działania lub 

zaniechania ze strony Wykonawcy. W ramach pełnej odpowiedzialności Wykonawca 

odpowiada za szkody oraz wypadki wynikające z działania lub zaniechania podwykonawców 

oraz osób, którym powierzył wykonanie zadania. Zamawiający ma prawo zgłosić  

się bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, z którym umowę ubezpieczenia podpisał 

Wykonawca i nie musi zgłaszać się bezpośrednio do podwykonawcy. 

§ 4 GWARANCJA JAKOŚCI 

1. Niezależnie od rękojmi unormowanej KC, Wykonawca udziela niniejszym Zamawiającemu  

36 miesięcznej gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy.  

2. Termin gwarancji będzie liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego.  

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) bezpłatnego usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile 

wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w ust. 1; 

b) zapewnienia na własny koszt demontażu, montażu oraz transportu w celu usunięcia wady  

- zarówno rzeczy wadliwej jak i po usunięciu wady; 

c) dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej 

3 jego naprawy, a rzecz jest nadal wadliwa; 

d) wykonania zobowiązania gwarancyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od 

zawiadomienia o wadzie. 

4. Usunięcie wad uważa się za skutecznie dokonane z chwilą podpisania przez obie Strony 

Protokołu odbioru usunięcia wad. 

§5 TERMIN REALIZACJI UMOWY 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie  

do dnia …………  

§6 WYNAGRODZENIE, ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI 

1. Maksymalna wysokość nominalna zobowiązania Zamawiającego wynikająca z oferty 

Wykonawcy wraz z podatkiem VAT wynosi ………….. zł ,  słownie: …………………. złotych  

2. W kwocie, o której mowa w ust.1, zawarte są wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, a w szczególności: 



   

1) wszelkie koszty związane z zakupem i zużyciem materiałów, urządzeń przewidzianych                         

do wykonania przedmiotu umowy, w tym elementów wyposażenia przechodzących na 

własność Zamawiającego, 

2) wszelkie koszty związane z organizacją i zabezpieczeniem terenu inwestycji, zaplecza i ich 

otoczenia,  

3) wszelkie koszty związane z przywróceniem ścian, podłóg i sufitów do stanu sprzed 

wykonania remontu,  

4) wszelkie koszty związane z usuwaniem zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, zgodnie  

z ustawą o odpadach, 

5) wszelkie koszty wynikające z innych umownych obowiązków Wykonawcy.  

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 dokonana będzie przelewem w terminie  

do 30 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest obustronnie podpisany protokół 

odbioru końcowego, o którym mowa w § 1 p. 10 niniejszej umowy.  

5. Za dzień zapłaty strony uznają obciążenie konta Zamawiającego poleceniem przelewu. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń i płatności częściowych lub zaliczkowych. 

§ 7  ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zamówień uzupełniających na warunkach 

określonych w postępowaniu. 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

za zgodą obu stron. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku zaistnienia 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności: 

1) Zmiany okresu i harmonogramu realizacji projektu; 

2) Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy  

do aktualnego stanu prawnego. 

3) Zmiany nazwy, adresu, statusu Zamawiającego lub Wykonawcy. 

3. Spory na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze Stron. 

 

Podpis Zamawiającego       Podpis Wykonawcy  


