
                                                                                                                                

 

 

U M O W A-WZÓR 

 

 

Zawarta w dniu ……………...2013 r. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy 

Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną  

NIP 647-21-06-631 

REGON 001406520  

zwanym dalej Zamawiającym  reprezentowanym przez Ewę Wrożynę-Chałupską 

a 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

NIP:………………………. 

REGON:………………….. 

zwanym dalej Wykonawcą 

zgodnie z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz.U.z 2013r. Poz. 907) strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt:   Remont kapitalny 

schodów zewnętrznych wejścia głównego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej  

w Wodzisławiu Śląskim 

2. Prace określone w  § 1 obejmują  wykonanie: Remont kapitalny schodów zewnętrznych wejścia 

głównego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wodzisławiu Śląskim. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do  ........ 

 

 

§ 2. 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zakończenia robót w terminie uzgodnionym w niniejszej umowie 

b) wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami 

c) zastosowania materiałów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

d) prowadzenie prac remontowych z najwyższą starannością. 

e) przedstawienia atestów na materiały. 

 

2. Prace remontowe wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie ze 

specyfikacją i ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy. 

 

 

§ 3. 

 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem umowy upoważnia się: 

a) ze strony Zamawiającego: Panią Ewę Wrożynę-Chałupską oraz Małgorzatę Grzegorzek 

b) ze strony Wykonawcy: Pana /Panią …………………………….. 

Zmiana osób, o których mowa w  § 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony i 

nie stanowi zmiany treści Umowy. 



 

§ 4. 
 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy terenu objętego planowanym remontem  w terminie do 2 dni od daty 

podpisania umowy, 

2) Zamawiający ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie mienia i szkody wyrządzone Wykonawcy 

o ile wynikają one z działania lub zaniechania Zamawiającego, 

4) dokonanie odbioru wykonanych prac. 

 

§ 5. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) prowadzenie robót z najwyższą starannością, zgodnie z posiadaną dokumentacją, zasadami 

sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami, 

2) zabezpieczenie dostawy materiałów, urządzeń i osprzętu, które powinny odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

3) roboty prowadzone w czasie godzin pracy Biblioteki zobowiązuje się wykonywać ze szczególną 

ostrożnością i w porozumieniu z osobą wskazaną przez Zamawiającego, 

4) utrzymanie porządku na obszarze objętym remontem, a w szczególności ochronę mienia oraz 

przestrzeganie przepisów BHP oraz p. poż., 

5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji  

zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt. 

 

 

§ 6. 
 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

2. W celu dokonania odbioru końcowego ze strony Zamawiającego wyznacza się komisję 

składającą się z następujących osób: Ewa Wrożyna-Chałupska, Małgorzata Grzegorzek oraz Józef 

Kierdal. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia  a: 

– nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,  

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

– uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub zażądać odszkodowania za wadliwe wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. 

 

 

 

§ 7. 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 36 

miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. 



Gwarancją nie są objęte wady i usterki powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania przedmiotu 

umowy przez Zamawiającego. 

 

§ 8. 

 

Za realizację Zamówienia strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie wynikającej z 

kosztorysu ofertowego i oferty  w wysokości …...……zł netto+…………..% VAT tj. 

…………….zł brutto. (słownie brutto: ………………………… 

…………………….……………………………… 

2. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy 

podany na fakturze w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego 

protokołu odbioru, o którym mowa w § 7 ust. 1, bez zastrzeżeń. 

3. Jako dzień zapłaty strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§ 9. 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne 

a) w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 

b) w wysokości 2% wartości przedmiotu niniejszej umowy, w przypadku każdorazowego 

stwierdzenia niestarannego działania Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, 

c) w wysokości 1% wartości przedmiotu niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu 

umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości 

przedmiotu niniejszej umowy w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu 

okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający. 

3. Kary o których mowa w ust. 1 będą potrącane przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, wynikającego z faktury. 

4. W razie, kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 10. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§11. 
 

Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12. 
 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Zamawiającego i  Wykonawcy.  

 

 

Zamawiający          Wykonawca 
 


