
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZP.26.4.2019 

 

UMOWA nr …………….  - WZÓR 

 

zawarta w Zochcinku w dniu …...................2019 r. pomiędzy 

Powiatem Opatowskim ul. Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów, NIP 863-168-47-10 

zwanym Nabywcą 

działającym na rzecz odbiorcy/płatnika 

Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów  REGON 000302528 

reprezentowanym przez p.o. dyrektora Jarosława Basaka upoważnionego na podstawie uchwały 
48.24.2016 Zarządu Powiatu  

 zwany dalej Zamawiającym,  

a  

.........................................................................    NIP: ..................................................... 

reprezentowaną przez : 

......................................  -  ..............................  zwany dalej Wykonawcą. 

W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) – Prawo zamówień publicznych  (na podstawie art. 4 pkt 8)                      
w trybie zapytania ofertowego. 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn: „Remont łazienek oraz 
wymiana wykładziny z tworzyw sztucznych w budynku A i B Domu Pomocy Społecznej                       

w Zochcinku” . 
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia oraz Kosztorysem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 
2. Prace polegają na: 

1) gruntownym remoncie 14 łazienek w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, polegającym 

na modernizacji istniejących łazienek i podniesieniu standardu użytkowania dla 
mieszkańców.  

2) wymianie wykładziny z tworzyw sztucznych  polegająca na zerwaniu, przygotowaniu 
podłoża oraz rozłożenia nowej wykładziny z tworzywa sztucznego 

3) Szczegółowy zakres robót  wraz z szacunkowym przedmiarem robót określa Załącznik                

nr 5 do zapytania ofertowego.  
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania 

przez niego Umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych 
kosztów. 

§ 2 
Termin i miejsce realizacji Umowy  

1. Termin wykonania umowy do dnia 10.12.2019 r.  zgodnie z informacją podaną                            

w Formularzu ofertowym.  
2. Miejsce wykonania robót budowlanych: siedziba Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, 

Zochcinek 42, 27-500 Opatów. 
§ 3  

Warunki i zasady wykonywania Umowy 

 



1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia, Kosztorysem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.  
2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania 

Umowy. 
3.  Wykonawca w imieniu swoim oraz w imieniu osób wykonujących Umowę zobowiązuje się udostępnić 

na żądanie Zamawiającego w każdym czasie obowiązywania Umowy do wglądu wszelkie informacje 

i dokumenty mające związek z realizacją Umowy. 
4.  Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie swojej działalności gospodarczej w zakresie 

objętym Umową, gwarantujące pokrycie części lub całości szkód po przeprowadzonej wycenie, 
ważne w okresie obowiązywania Umowy. 

5.  Obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami 
przeciwpożarowymi i Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zasadami wiedzy technicznej, sztuką 

budowlaną obowiązującymi normami i przepisami. 

6.  Odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz skutki nieszczęśliwych wypadków pracowników 
wykonujących obowiązki wynikające z Umowy spoczywa na Wykonawcy. 

7. Wykonawca w zakresie wykonania robót budowlanych zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy 
z materiałów własnych, o których mowa w przedmiarze robót. 

8. Materiały, o których mowa w ust. 7, powinny odpowiadać co do jakości wymogom dla wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), wymaganiom określonym                       

w SIWZ i przedmiarze robót oraz wymaganiom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266, z późn. zm.). 

9. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 
materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 8. 

10. Wykonawca i jego przedstawiciele wszelkie informacje pozyskane w trakcie realizacji Umowy 

zachowują w tajemnicy. 
11. Wykonawca i jego przedstawiciele nie mogą podejmować prób pozyskiwania danych osobowych. 

12. W każdym przypadku Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za tę część zamówienia, którą 
powierza podwykonawcom. 

13. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie wpływa na zmianę treści zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

obowiązków określonych Umową, w tym również za szkody wyrządzone przez osoby działające  
w imieniu lub na rzecz Wykonawcy oraz za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników. 

15.  Postanowienia ust. 10 - 14 dotyczą Wykonawcy, który będzie realizował zamówienie przy udziale 
podwykonawców. 

16. Zamawiający ma prawo do kontroli wykonanych robót budowlanych. 
17. O stwierdzonym podczas kontroli  nienależytym wykonaniu lub niewykonaniu robót budowlanych 

Zamawiający zawiadomi niezwłocznie osobę wskazaną w § 8 ust. 1 pkt 2 Umowy, podając czas, 
rodzaj, zakres  i miejsce ujawnionych nieprawidłowości.  

18. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, Wykonawca 

zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.  
19. Każdorazowe stwierdzone podczas kontroli nienależyte wykonanie robót jest podstawą do naliczenia 

kary umownej.  
20. Wykonawca po zakończeniu robót sporządza ostateczny protokół w celu zatwierdzenia przez 

Zamawiającego odbioru robót. 

 

§4 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalają zgodnie z Ofertą Wykonawcy na 
kwotę netto …………….. zł, (słownie: ………………………………) plus  podatek VAT ……………. zł, (słownie: 

……………….), obliczony przy zastosowaniu stawki podatku VAT wynoszącej ….%, co łącznie stanowi 
kwotę brutto ……………………. zł (słownie: ………………………………………..). 

2. W cenie określonej w ust. 1niniejszego paragrafu uwzględniono wszelkie koszty związane                             

z realizacją Umowy. 



3. Rozliczenie za wykonanie Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej i przekazanej przez 

Wykonawcę Zamawiającemu w terminie do piątego dnia roboczego po zakończeniu robót.  
4. Faktury VAT należy dostarczać do Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 

Opatów , w godzinach pracy Zamawiającego. 
5. Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze VAT w terminie do 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 
6. Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał polecenie swojemu bankowi 

dokonania przelewu  wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy. 
7. Przy zleceniu podwykonawcy przeprowadzenia części zamówienia, koszty zleconej części pokrywa 

Wykonawca. 
§ 5 

Rozliczenie płatności 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 5 ust. 1 Umowy, wypłacane będzie na podstawie 

faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu 
Umowy.  

2. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa  

§ 5 ust. 1, jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom  
i dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 11, biorącym udział w realizacji przedmiotu Umowy.  

3. Za dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,  
o których mowa w § 11, biorącym udział w realizacji odebranych elementów przedmiotu Umowy, 

uznaje się następujące dokumenty: 
1) oświadczenie Wykonawcy co do zakresu elementów przedmiotu Umowy wykonanych samodzielnie 

przez Wykonawcę, objętych przekazaną fakturą, 

2)  oświadczenie Wykonawcy co do zakresu elementów przedmiotu Umowy zleconych i wykonanych 
przez podwykonawców i dalszych podwykonawców z określeniem zakresu, podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) i wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), objętych 
przekazaną fakturą, 

3) kserokopie faktur potwierdzonych „za zgodność z oryginałem”, wystawionych przez 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
4)  oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające otrzymanie całości 

wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców elementy 
przedmiotu Umowy objęte fakturą,  

5)   potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcy i dalszego podwykonawcy kwoty 

wskazanej na fakturze, o której mowa w pkt 3, ewentualnie kserokopia innego dokumentu 
świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy i dalszego podwykonawcy zapłaty całości 

wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę i dalszego podwykonawcę elementy 
przedmiotu Umowy (np. oświadczenie o potrąceniu wierzytelności). 

Kserokopie dokumentów wskazanych powyżej winny być potwierdzone przez Wykonawcę za 
zgodność z oryginałem. 

4. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  

w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za 
przedmiot Umowy - w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. 
5. W przypadku dokonania zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawcy przez Zamawiającego na 

podstawie art. 6471 § 5 k.c. Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub w przypadku braku środków dokonuje potrącenia  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

     § 6 
   Obowiązki Stron 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) udział w spotkaniach koordynacyjnych Zamawiającego z Wykonawcą, a także każdorazowo na 

wezwanie Zamawiającego do udzielenia informacji przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty 
wezwania; 



2) zagospodarowanie terenu robót budowlanych oraz jego zabezpieczenie; 

3) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o Kosztorys ofertowy; 
4) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami przedmiaru robót; 

5) prowadzenie wykazu dokumentów jakościowych na materiały (świadectwa zgodności, atesty, 
aprobaty techniczne, itp.); 

6) wykonanie robót tymczasowych (w tym zabezpieczających), które będą potrzebne podczas 

wykonywania robót podstawowych; 
7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających                                     

na   ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 
8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren 

budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu budowy 
nadającego się do użytkowania; 

9) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 

robót lub termin zakończenia robót; 
10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach                          

i wypadkach; 
11) ochrona mienia znajdującego się na terenie remontowanych pomieszczeń w terminie od daty 

przejęcia do daty przekazania pomieszczeń Zamawiającemu; 

12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia majątku Zamawiającego – naprawienia ich 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swój koszt; 

 
2.Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 
1) przekazanie pomieszczeń do remontu, 

2) zapłata za wykonany i odebrany przedmiot Umowy, 

3) dokonanie odbioru przewidzianego w Umowie. 
 

 
 

§ 7 

                                               Nadzór nad realizacją Umowy 
1.   Osobami pełniącymi nadzór nad realizacją Umowy tzw. opiekunami są: 

 1) po stronie Zamawiającego: 
a)  Pan/i ………………tel. 15 86 82 818 

2) po stronie Wykonawcy: 

a)  Pan/i ……………, tel. ………….., , e-mail: ……………….   
2. Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1, są umocowane do dokonywania czynności 

związanych z realizacją Umowy. Zmiana tych osób nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie 
pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie. 

3.  Wszystkie informacje związane z realizacją Umowy Strony przekazują sobie za pomocą poczty   
      elektronicznej lub telefonicznie, pod numery i adresy wskazane w ust. 1. 

 

§ 8 
Kary umowne 

1. W przypadku stwierdzenia przez osoby wskazane w § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy nieprawidłowości  
w realizowanej przez Wykonawcę Umowie, Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy na 

piśmie swoje zastrzeżenia, a Wykonawca w wyznaczonym terminie zobowiązany jest przedstawić 

swoje pisemne wyjaśnienia w tym zakresie. 
2. W przypadku nieprzedstawienia wyjaśnień lub gdy Zamawiający uzna je za niewystarczające, oraz 

w przypadku niepodjęcia natychmiastowych działań mających na celu należyte wywiązanie się  
z Umowy, zastosowanie mają postanowienia niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,             

o którym mowa w § 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego                    

w § 2 ust. 1; 
2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w okresie gwarancji 

lub w okresie rękojmi lub przy odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 



brutto, o którym mowa w § 5 ust.1, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 
3)  z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –  

w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1; 
4) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, w wysokości 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy taki 

przypadek; 
4. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego ww. kary umowne, na 

zasadach ogólnych. 
5. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy lub uzyskać ją                      

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
6. Określone w ust. 3 niniejszego paragrafu kary umowne mogą być naliczane niezależnie od siebie.  

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.  
 

 

§ 9 

Wady Przedmiotu umowy 
 

1. Jeżeli w toku czynności odbioru ostatecznego lub odbioru pogwarancyjnego zostaną 
stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad i żądać ich usunięcia; 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie  
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej lub żądać wydłużenia gwarancji 

w tym zakresie; 
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy albo żądać 
może żądać ponownego wykonania przedmiotu Umowy w danym zakresie,                                  

w wyznaczonym przez siebie terminie. W tym ostatnim przypadku Zamawiający może 
odmówić odbioru do czasu ponownego wykonania przedmiotu Umowy w danym 

zakresie. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru ostatecznego lub odbioru pogwarancyjnego zostaną 
stwierdzone wady, Strony spiszą odrębny protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane                  

w toku odbioru oraz wyznaczoną termin na usunięcie stwierdzonych wad. 
3. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie 

rękojmi wynosić będzie 2 dni, chyba że Strony ustalą inaczej na etapie powiadomienia przez 

Zamawiającego o wadzie. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 

stwierdzonych w okresie rękojmi. 
5. Wykonawca ma obowiązek naprawienia wszystkich szkód powstałych na skutek okoliczności, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 
 

§ 10 

Odbiór robót 
 

Przedmiotem odbioru ostatecznego będzie wykonanie całego przedmiotu Umowy. Dzień 
podpisania protokołu odbioru ostatecznego przez  Zamawiającego jest dniem zakończenia 

realizacji przedmiotu Umowy. Protokół odbioru ostatecznego może zostać podpisany po usunięciu 

wad stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru 
ostatecznego Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę 

prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

 

 
 



§ 11 

Gwarancja 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres 24 miesięcy. 
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1) w dniu protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, 

tj. w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego; 
2) dla materiałów i urządzeń wymienionych w ramach obowiązków gwarancyjnych lub obowiązków 

wynikających z rękojmi - w dniu ich wymiany. 

§ 12 

Zmiany Umowy 
1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.    

 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

1.  W razie sporów związanych z realizacją Umowy, Strony będą dążyć do jego polubownego 
rozstrzygnięcia, a w przypadku braku porozumienia, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu 

powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla 
Wykonawcy. 

4. Integralną część Umowy stanową załączniki: 
 

Załącznik nr 1. Kosztorys ofertowy 

Załącznik nr 2. Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3.  Karta Gwarancyjna 

 
 

 

 
 

 
 

 

              ZAMAWIAJĄCY                             WYKONAWCA 
  

 
            ............................................                                                                 ............................................. 
                   pieczątka i podpis                                      pieczątka i podpis 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 3 do Umowy 

 

 

 

KARTA GWARANCYJNA  

NA ROBOTY BUDOWLANE 

 

 

1. W ramach niniejszej gwarancji Wykonawca ........................................................ ………….…. 

 ................................................................................................  zapewnia, że Przedmiot 

Umowy z dnia  .................  numer ..............................   wykonany został zgodnie z warunkami 

technicznymi, należytą starannością, jest niewadliwy i posiada pełną sprawność 

eksploatacyjną. 

2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez 

Zamawiającego (Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów), 

usterek w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia. 

3. Dopuszcza się zgłoszenie usterek drogą mailową (adres mailowy:  ............................. )przy 

czym każdorazowe zgłoszenie usterek w tej formie, potwierdzone zostanie na piśmie przez 

Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy zakres usterek uniemożliwią ich usunięcie w terminie określonym w pkt 

2, Wykonawca w ciągu 3 (trzech) dni uzgodni z Zamawiającym nowy termin ich usunięcia. 

5. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Przedmiotu Umowy, wynikających z normalnego jego 

używania. 

WYKONAWCA 

 

 

 
 

 

 



 


