
Umowa nr TPD OM/CUŚ-…./2020
zawarta w dniu ………………………….. 2020 r. w Wieruszowie pomiędzy:
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie, z siedzibą w Wieruszowie
przy  ul.  Sportowej  7,  98-400  Wieruszów,  NIP  619-111-28-29,  REGON  100568826,
reprezentowanym przez:
Janinę Moska – Prezesa,
Henrykę Sokołowską – Wiceprezesa
zwanym dalej Zamawiającym, 

a

przedsiębiorcą  ……………………….  działającą  pod  firmą:
……………………………………………………………  z  siedzibą  w  …………..…………………  ul.
………………………………………..;  …………………………………….;  NIP  ……………………….,  REGON
………………………………., reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą, 

§ 1

1. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego.

2. Umowa zostaje zawarta w ramach projektu Centrum Usług Środowiskowych – „Razem
łatwiej” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. 

§ 2

1. Przedmiotem zamówienia jest wykucie otworu okiennego oraz montaż i obróbka okna
w budynku przy ul. Sportowej 7 w Wieruszowie,

2. Szczegółowy zakres prac o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) wybicie otworu na okno o wymiarach 117 x 112 cm.;
2) montaż okna;
3) otynkowanie ościeży z obu stron masą tynkarską;
4) wstawienie  parapetów  okiennych:  wykonanych  w  wewnątrz  z  PCV  w  kolorze

białym z delikatnym szarym wzorem; na zewnątrz z lastryka;
5) pomalowanie ościeży i ściany wokół okna wewnątrz i na zewnątrz - kolor farby

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.  
3. Za  wyjątkiem  okna  zakupionego  przez  Zamawiającego  Wykonawca  zapewnia

wykonanie  usługi  z  zakupionych  przez  siebie   pełnowartościowych  materiałów  w
pierwszym gatunku oraz przy użyciu własnego sprzętu, maszyn i urządzeń.

4. O  terminie  rozpoczęcia  prac  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić
Zamawiającego z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie: 



1) ze złożoną ofertą,
2) z zasadami wiedzy technicznej.

6. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  natychmiastowego  pisemnego  informowania
Zamawiającego:
1) o konieczności wykonania robót nieobjętych niniejszą umową, a niezbędnych do

prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy,
2) o zagrożeniach, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość robót, problemy w

eksploatacji, dacie ich zakończenia, jak i czynności mających wpływ na zmianę
wynagrodzenia umownego.

 §3

1. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  i  ponosi  koszty  z  tytułu  strat  materialnych
powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej
za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków dotyczących pracowników i
osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaniem umowy.

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  kontroli  realizacji  zamówienia.  W  razie
stwierdzenia  wad w realizacji  usługi,  Zamawiający  niezwłocznie  poinformuje  o  ich
zaistnieniu Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad niezwłocznie
po otrzymaniu zgłoszenia.

3. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do udzielenia wszelkich
niezbędnych wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 4

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 od ……………………
do 31.10.2020r.

§ 5

1. Wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  strony  ustaliły  na
podstawie ceny przedstawionej przez Wykonawcę w złożonej ofercie, w kwocie:
………………… zł netto (słownie: …………………………………………………………)
………………… zł podatku VAT (słownie: …………………………………………………)
………………… zł brutto (słownie: …………………………………………………………)

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem
przedmiotu  umowy.  Wynagrodzenie  obejmuje  ryzyko  Wykonawcy  i  jego
odpowiedzialność  za  prawidłowe  oszacowanie  wynagrodzenia  z  tytułu  wykonania
przedmiotu umowy.

3. Z zastrzeżeniem postanowienia  określonego  poniżej  w  ust.  6,  faktura  wystawiona
przez Wykonawcę płatna będzie w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania jej przez
Zamawiającego, bankowym poleceniem przelewu na rachunek Wykonawcy wskazany
na fakturze. 

4. Fakturę należy wystawić następująco:
Nabywca:  Towarzystwo  Przyjaciół  Dzieci  Oddział  Miejski  w  Wieruszowie,  
ul. Sportowa 7,  98-400 Wieruszów, NIP 619-111-28-29.

5. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Strony zgodnie  ustalają,  iż  w przypadku  wadliwego wykonania  przedmiotu  umowy
przez  Wykonawcę,  do  czasu  niewadliwego  wykonania  przedmiotu  umowy,  termin
zapłaty  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  nie  biegnie.  Zamawiający  jest



uprawniony do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia, bez możliwości dochodzenia
przez Wykonawcę odsetek w wysokości ustawowych za w/w czas.

7. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego w toku odbioru, Wykonawca
zobowiązuje się naprawić wskazane wady lub usunąć stwierdzone usterki w terminie 7
dni  od  dnia  ich  zgłoszenia  przez  Zamawiającego,  a  następnie  zgłosić  Wykonawcy
gotowość  do  odbioru.  W  przypadku  nie  usunięcia  wady  lub  usterki  w  ustalonym
terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wady/usterki osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy, bez konieczności ponownego wzywania Wykonawcy do usunięcia
wady/usterki.

§ 6

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  dobrej  jakości  wykonanego
przedmiotu  umowy.  Udzielana  gwarancja  stanowi  rozszerzenie  odpowiedzialności
Wykonawcy za wady i dotyczy całego zakresu przedmiotu umowy.

2. Okres  gwarancji  jakości  i  rękojmi  wynosi  12  miesięcy  licząc  od  dnia  odbioru
końcowego przedmiotu umowy.

3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, wynikających z przypadku, winy osoby trzeciej,
niewłaściwego  użytkowania,  braku  odpowiedniej  konserwacji,  nieprawidłowego
korzystania i obsługi. 

4. O  wykryciu  wad  i/lub  usterek  w  robotach,  Zamawiający  informuje  pisemnie
Wykonawcę. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia
od  Zamawiającego  o wykryciu  wad  i/lub  usterek,  zobowiązuje  się  pisemnie
ustosunkować czy wady i/lub usterki wynikają z nienależytego wykonania robót przez
Wykonawcę. Jeśli wady i/lub usterki wynikają z nienależytego wykonania robót przez
Wykonawcę, zostaną przez niego usunięte w ciągu 7 dni.

§ 7

1. Strony  ustalają  odpowiedzialność  odszkodowawczą  Wykonawcy  za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2
niniejszego paragrafu, poprzez zapłatę kar umownych w wypadkach i wysokościach
określonych poniżej: 
1) za  opóźnienie  w  wykonaniu  określonego  w  umowie  przedmiotu  umowy  w

wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy za
każdy dzień opóźnienia,

2) za  opóźnienie  w  usuwaniu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  w  okresie
gwarancji 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy za
każdy dzień opóźnienia po upływie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji,

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bądź Wykonawcę z przyczyn, za
które  ponosi  odpowiedzialność  Wykonawca -  w wysokości  30% wynagrodzenia
umownego za wykonanie przedmiotu umowy,

2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania
uzupełniającego,   przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, a także
z innych przyczyn – na zasadach ogólnych  przewidzianych w Kodeksie cywilnym z
powodu  ewentualnych  szkód  powstałych  w  związku  z  niewykonaniem  lub
nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych.

3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.



4. Zamawiający może potrącić równowartość kary umownej z płatności należnej
Wykonawcy.

5. Zapłata  kary  przez  Wykonawcę  lub  odliczenie  przez  Zamawiającego  kwoty
kary  
z  płatności  należnej  Wykonawcy  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  obowiązku  ukończenia
robót lub innych zobowiązań wynikających z Umowy. 

§ 8

Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody  wyrządzone  przez  Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu umowy.

§ 9

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

§ 10

Wszelkie spory mogące wynikać z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami  niniejszej  umowy, mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze Stron.  

…………………………………….                                    ……………………………………….
    Wykonawca:                         Zamawiający:



Załącznik do umowy nr ………..

z dnia ………………………………

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  prac  remontowych  w  pomieszczeniu
świetlicowym  składającym  się  z  dwóch  części  wyznaczonych  wypustkami  ściennymi,
polegających na:

6) położeniu płytek podłogowych o wymiarach 20x120 cm na powierzchni 64,40 m2

Zakres  prac  w  tym  zadaniu  obejmuje  zdjęcie  zniszczonych  paneli  podłogowych,
wykonanie  wylewki  samopoziomującej,  położenie  płytek  ceramicznych  i  listwy
przypodłogowej. 

Wymagania dot. materiałów zapewnianych przez Wykonawcę:
- wylewka samopoziomująca się: cementowa, szybkoschnąca
- klej do płytek podłogowych: wodoodporny, szybkoschnący, elastyczny, 
- fuga: akrylowa dopasowana kolorystycznie do płytek,
-  listwa  przypodłogowa  szeroka  plastikowa  wraz  z  zakończeniami,  dopasowana
kolorystycznie do podłogi.

7) położeniu  marmolitu  do  wysokości  95  cm  od  podłogi.  Łączna  powierzchnia
marmolitu 26m2. Kolor marmolitu szaro-biały; konkretny odcień do uzgodnienia z
Zamawiającym.

Wymagania  dotyczące  materiału:  tynk  mozaikowy  z  kruszywem  syntetycznym,
drobnoziarnisty.

8) pomalowaniu ścian powyżej marmolitu i sufitu o łącznej powierzchni 266 m2. 

Zakres prac obejmuje gruntowanie i 2-krotne pomalowanie farbą: ściany w kolorze
niebieskim,  dopasowanym  do  koloru  marmolitu  (odcień  do  uzgodnienia  z
Zamawiającym), sufit w kolorze białym.

Wymagania dotyczące materiału: farba lateksowa, odporna na szorowanie.

Przed położeniem marmolitu i malowaniem ścian Wykonawca zobowiązany jest usunąć
wszystkie gwoździe i uzupełnić ubytki tynku gipsem.

Wszystkie materiały, za wyjątkiem płytek ceramicznych oraz elementów plastikowych do
poziomowania płytek i wyznaczenia fug, zapewnia Wykonawca.
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