
 
„ProjekW” 

 
    U M O P A   NR.......I2015                    

 
RawarWa Tnia …............... roku w  PioWrkowie Tryb.H pomięTzyJ III Liceum OgólnokVzWałcącym 
w PioWrkowie Tryb.H ul. Armii Orajowej 17H reprezenWowanym przezJ 
MyrekWora Szkoły  Joannę OViężopolVką- Szulc zwanym Talej „Zamawiającym”    z jeTnej     
VWronyH a   
…...................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
P wyniku przeprowaTzenia uproVzczonego poVWępowania o warWości poniżej równowarWości 
kwoWy 30.000 euro na poTVWawie  uVWawy z Tnia 16 kwieWnia 2014roku prawo zamówień 
publicznycU Mz. U. z 2014r. Poz. 423H zawarWo umowę naVWępującej WreściJ 

§ 1 
OpiV przeTmioWu zamówienia 
PrzeTmioWem umowy jeVWJ  
RemonW pomieVzczenia węzła ciepłowniczegoH kWóry obejmować bęTzie naVWępujące roboWyJ 

- zeVkrobanie i zmycie VWarej farby ze ścian i VufiWu (poza fragmenWami na kWórycU Wynk 
bęTzie Vkuwany) 

- oTbicie zniVzczonycU i zaVolonycU Wynków na wVzyVWkicU ścianacU węzła To wyVokości 
2H0m 

- jeżeli pozoVWałe Wynki TaTzą głucUy oTgłoV w Wrakcie oVWukiwaniaH należy zbić i 
oTWworzyć wVzyVWkie Wynki oTparzone oT poTłożaH 

- TemonWaż okien i wykucie TrewnianycU ościeżnic okiennycU z muruH 
- TemonWaż Trzwi VWalowycU To węzła wraz z ościeżnicąH 
- TemonWaż VWarycU opraw oświeWleniowycU w węźleH 
- monWaż nowycU okien i Trzwi To węzła (okna PCVH Trzwi VWalowe) 
- oVuVzenie ścian poprzez pokrycie nieoWynkowanycU murów preparaWem HNRMON 
- wykonanie nowycU WynkówH 
- zagrunWowanie poTłożaH  
- ułożenia na zagrunWowanym poTłożu (poVaTzka i VcUoTy) nawierzcUni z płyWek 

greVowycU wraz z cokolikamiH 
- zagrunWowanie poTłożaH  
- malowanie ścian i VufiWów paro przepuVzczalnymi farbami VilikaWowymiH 
- malowanie farbami olejnymi kraW i ViaWek oTTzielającycU urząTzenia WecUnologiczne 
węzła wraz z konVWrukcją anWreVoli 

- monWaż nowycU UermeWycznycU opraw oświeWleniowycUH 
- wywóz gruzu ze zbiWycU WynkówH wraz z uWylizacją na wyVypiVkuH oTległość wywozu ok. 

9 km 
- uporząTkowanie buTynku po wykonanycU roboWacU 

RemonW gzymVów na buTynku Vzkoły i buTynku Vali gimnaVWycznejH kWóry obejmować bęTzie 
naVWępujące roboWyJ 

- oTbicie Wynków na gzymVie Vzkoły oT VWrony boiVka oraz Wympanonie naT wejściem 
głównym 

- naprawienie uVzkoTzonycU cegieł w gzymVie poprzez icU wykucie i wVWawienie 
nowycU 



- wykonanie nowycU Wynków w miejVce oTbiWycUH  
- uzupełnienie Wynków nakrapianycU na gzymVie 
- uzupełnienie obróbki blacUarVkiej na gzymVie mięTzypięWrowym w narożniku 

połuTniowo-wVcUoTnim buTynku VzkołyH 
- malowanie farbą olejną obróbki blacUarVkiej gzymVów mięTzypięWrowycU 
- wywóz gruzu ze zbiWycU WynkówH wraz z uWylizacją na wyVypiVkuH oTległość wywozu ok. 

9 km 
- uporząTkowanie Werenu po wykonanycU roboWacU 

1. Ramawiający zleca a Pykonawca zobowiązuje Vię wykonać wVzelkie niezbęTne czynności 
Tla  zrealizowania przeTmioWu umowy zgoTnie z przeTVWawioną TokumenWacją. 
2. Pykonawca oświaTczaH iż przeTmioW umowy zoVWanie zrealizowany z zacUowaniem 
umówionycU Werminów oraz należyWej VWaranności. 
3. InWegralną częścią niniejVzej umowy jeVW TokumenWacja z  przeprowaTzonego rozpoznania 
cenowego oraz oferWa Pykonawcy 
 4. Pykonawca zobowiązuje Vię  zrealizować przeTmioW umowy w WerminieJ To   
.......................................... 
5. P czaVie wykonywania przeTmioWu umowy Pykonawca zabezpieczy miejVce w kWórym 
będą Wrwały  prace  remonWoweH  oraz  bęTzie  uVuwał zbęTne  maWeriałyH  oTpaTy  i  Vmieci  we  
właVnym zakreVie. 
6. Pykonawca ponoVi wVzelką oTpowieTzialność za wVzyVWkie VzkoTy wyrząTzone w związku 
z realizacją umowyH w Wym VzkoTy wyrząTzone oVobą  Wrzecim. 

            
§ 2 

Pykonawca oświaTczaH że poViaTa oTpowieTnią wieTzęH ToświaTczenie i TyVponuje 
VWoVowną bazą To wykonania przeTmioWu umowy. 

 
§ 3 

1.PyVokość wynagroTzenia przyVługującego Pykonawcy za wykonanie przeTmioWu umowy 
uVWalona zoVWała na poTVWawie oferWy Pykonawcy. 
2.PynagroTzenie za przeTmioW umowy uVWala Vię na kwoWę  neWWoJ.......... VłownieJ 
…............................... bruWWoJ …........................VłownieJ …........................................................... 
3.Ramawiający nie jeVW płaWnikiem VAT i poViaTa NIP  771-168-85-37 
4.Pykonawca  nie I jeVW  płaWnikiem VAT i poViaTa NIP.............................................................. 

 
§ 4 

1. Pykonawca oWrzyma określone w § 3 wynagroTzenie po wykonaniu zamówieniaH 
poWwierTzonym proWokołem oTbioru i po złożeniu fakWury.  

2. Termin zapłaWy fakWury za wykonany i oTebrany przeTmioW umowy uVWala Vię To 14 Tni oT 
TaWy ToVWarczenia Ramawiającemu fakWury wraz z poTpiVanym przez VWrony proWokołem 
oTbioru.  

3. PynagroTzenie przyVługujące Pykonawcy jeVW płaWne przelewem z racUunku 
RamawiającegoH na konWo Pykonawcy wJ BankuJ …........................................................... 

4. MiejVcem płaWności jeVW Bank Ramawiającego. 
 

§ 5 
1. Pykonawca zobowiązuje Vię wykonać przeTmioW umowy bez uVWerek. 
2. P przypaTku VWwierTzenia waT w wykonanym przeTmiocie umowy Pykonawca 



zobowiązuje Vię To icU nieoTpłaWnej wymiany lub uVunięcia w Werminie To 7 Tni oT 
TaWy zgłoVzenia. 

3. Pykonawca uTziela  24 mieVięcznej gwarancji liczonej oT TaWy oTbioru całości 
zamówienia 

§ 6 
Pykonawca może zlecić za zgoTą RamawiającegoH wyrażoną na piśmie wykonanie części 
przeTmioWu umowy poTwykonawcyH lecz za jego Tziałania lub zaniecUaniaH wykonawca 
ponoVi oTpowieTzialność jak za właVne. 
SWrony zaVWrzegają Vobie prawo To TocUoTzenia kar umownycU za niezgoTne z niniejVzą 
umową lub nienależyWe wykonanie zobowiązań z umowy wynikającycU. 
Mo kierowania i koorTynowania Vpraw związanycU z realizacją umowy VWrony wyznaczają 
naVWępujące oVobyJ 
RamawiającyJ MiroVława PłoTarczyk – kierownik goVpoTarczy – III LO w PioWrkowie Tryb. 
PykonawcaJ Firma …................................................................................................................... 
Pykonawca zapłaci Ramawiającemu karę umowną w przypaTkuJ 

a) oTVWąpienia oT umowy wVkuWek okoliczności oT Ramawiającego niezależnycU 
w wyVokości 20% warWości niewykonanego zakreVu umowyH 

b) zwłoki w wykonaniu przeTmioWu umowyH a Wakże jej określonej części w wyVokości 
2% warWości zamówienia za każTy Tzień zwłokiH 

c) zwłoki  w  uVunięciu  waT  przeTmioWu  umowyH  a  Wakże  jej  określonej  części  
w wyVokości 2%. warWości zamówienia za każTy Tzień zwłokiH licząc oT naVWępnego 
Tnia po upływie Werminu określonego przez Ramawiającego w celu uVunięcia waT. 

 
§ 7 

1. P VprawacU nieuregulowanycU niniejVzą umową mają zaVWoVowanie przepiVy OoTekVu 
Cywilnego. 

2. PVzelkie zmiany lub uzupełnienia niniejVzej umowy mogą naVWąpić za zgoTą SWron 
w formie piVemnego anekVu poT rygorem nieważności. 

 
§ 8 

SąTem właściwym Tla wVzyVWkicU VprawH kWóre wynikną z realizacji Wej umowy bęTzie VąT w 
PioWrkowie TrybunalVkim. 
 

§ 9 
NiniejVzą umowę VporząTzono w TwócU (2) jeTnobrzmiącycU egzemplarzacU po jeTnym (1) 
egzemplarzu Tla każTej ze SWron. 

 
 
 
PykonawcaJ                          RamawiającyJ 
 
 
 
 

 


