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Załącznik nr 1 do  

Zaproszenia do złożenia oferty 

 

 

 

Umowa nr …………………… 

na wykonanie remontu dwóch łazienek 

znak sprawy: ZSMIO.26.5.3.2021 

 

 

Zawarta w ………..………   w dniu …………………………  

 

pomiędzy 

Miastem Łomża, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża NIP 7182144919  - Zespołem Szkół 

Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży 

reprezentowanym przez Dyrektora – Jacka Koconia zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

………………………………………..(nazwa firmy) …………...……………………. (adres), 

…………………. (NIP)  reprezentowaną przez ………………………………….. (imię i 

nazwisko) - ……………………………… (funkcja), zwanym dalej Wykonawcą. 

 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania remont dwóch łazienek 

(damskiej i męskiej) na drugim piętrze budynku o łącznej powierzchni 80 m2 i 

wysokości 3,30 m w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża. 

2. Przedmiot umowy obejmuje zakres prac remontowych wraz z materiałami Wykonawcy: 

a) demontaż obecnej terakoty, glazury i posadzek,  

b) przygotowanie posadzek do położenia płytek;  

c) położenie nowej glazury na ścianach na wysokość 210 cm zgodnie z 

technologią dla pomieszczeń sanitarnych oraz jej fugowanie,  gatunek I po 

wcześniejszej akceptacji Zamawiającego,  

d) położenie terakoty na całej powierzchni podłogi oraz jej fugowanie,  gatunek I 

po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego 

e) demontaż urządzeń sanitarnych wraz z osprzętem (12 sztuk umywalek, 9 sztuk 

pisuarów, 12 sztuk kompaktów WC, 8 sztuk kratek ściekowych); 

f) montaż urządzeń sanitarnych wraz osprzętem (umywalki 12 sztuk, pisuary 9  

sztuk, kompaktów WC 12 sztuk oraz 8 kratek ściekowych); 
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g) demontaż 14 sztuk drzwi (2 sztuk drzwi wejściowych i 12 sztuk drzwi 

wewnętrznych) 

h) montaż nowych (2 sztuk drzwi wejściowych do każdej łazienki oraz 12 sztuk 

drzwi wewnętrznych do kabin WC z wypełnieniem pełnej płyty)  

i) demontaż 5 sztuk okien; 

j) montaż nowych 5 sztuk energooszczędnych okien z pakietem trzyszybowym z 

aktualną normą przenikania ciepła 2021; 

k) demontaż 5 sztuk grzejników; 

l) montaż nowych 5 sztuk grzejników o takiej samej mocy grzewczej wraz z 

osprzętem 

m) położenie hydroizolacji na całej powierzchni podłogi 

n) wyrównanie powierzchni ścian, sufitów i podłóg (gruntowanie, tynkowanie, 

szpachlowanie); 

o) wykonanie podwieszonego sufitu z kasetonów oraz montaż kratek 

wentylacyjnych; 

p) malowanie pozostałej powierzchni ścian i całego sufitu zgodnie z technologią 

dla pomieszczeń sanitarnych; 

q) wymiana instalacji elektrycznej (tj.: przewodów elektrycznych oraz 

przewodów elektrycznych od łazienki do skrzynki elektrycznej, bezpieczników 

klapkowych, gniazdek, włączników) oraz oświetlenia; 

r) wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej; 

s) montaż 5 sztuk dozowników do mydła w płynie,  2 sztuk dozowników do 

płynu do dezynfekcji rąk, 2 sztuk suszarek do rąk,  

t) montaż 5 sztuk luster (wymiary do uzgodnienia) 

u) silikonowanie armatury i urządzeń sanitarnych, akrylowanie rogów ścian  

v) wywóz i uprzątnięcie wszystkich powstałych nieczystości z remontowanych 

łazienek. 

3. Na wykonanie robót dodatkowych, których zamawiający nie mógł wcześniej 

przewidzieć, Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Ich realizacja 

będzie możliwa po podpisaniu odrębnej umowy na wykonanie prac dodatkowych. 
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WARUNKI I SPOSÓB PŁATNOŚCI 

 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie w kwocie 

………….………..…. PLN netto (słownie ………………………) + 23 % VAT 

………………. PLN (słownie: ……………………………) Łącznie ………………… 

PLN brutto (słownie: ……………………………….).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje robociznę oraz koszty materiałów 

koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

3. Strony ustalają, że rozliczenie robót i zapłata wynagrodzenia za wykonane prace 

remontowe nastąpi jednorazowo, po podpisaniu przez obydwie strony protokołu 

odbioru końcowego.  

4. Wykonawca oświadcza, że określone wynagrodzenie w ust. 1 niniejszego paragrafu 

zawiera wszystkie wydatki Wykonawcy niezbędne do należytego wykonania Umowy. 

Wydatki te Wykonawca pokrywa we własnym zakresie i nie podlegają one zwrotowi. 

W ramach umówionej ceny Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszelkie 

czynności niezbędne do należytego wykonania Umowy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 

6. Strony ustalają, iż umowa będzie realizowana według cen zawartych w Formularzu 

oferty Wykonawcy, stanowiącej złącznik do niniejszej umowy. 

7. Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do wynagrodzenia i wystawienia stosownej 

faktury po wykonaniu zamówienia objętego niniejszą umową na podstawie protokołu 

odbioru.  

8. Strony ustalają, że termin zapłaty za wykonane prace remontowe wynosić będzie 30 

dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z podpisanym protokołem 

odbioru ostatecznego.  

9. Zapłata za otrzymaną fakturę z wykazaną kwotą podatku VAT zostanie przekazana 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę będącym własnością Wykonawcy.  

 

Dane do faktury: 

Nabywca:  

Miasto Łomża, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, NIP:7182144919; 

Odbiorca:  

Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Łomży, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża. 

 

 

TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

 

§ 3 

1. Wykonawca rozpocznie pracę w dniu ……………………….., a zakończy je nie później 

niż w dniu 20.08.2021 r. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić pisemnie zakończenie pracy. 
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OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

§ 4 

1.Do obowiązków Wykonawcy należy:  

a) przygotowanie i zabezpieczenie remontowanych pomieszczeń;  

b) ograniczenie terenu prac remontowych do obszaru niezbędnego do wykonania robót;  

c) właściwy nadzór i przestrzeganie przepisów związanych z kompleksowym 

wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przepisów 

ppoż. oraz ochrony środowiska, z zapewnieniem bezpieczeństwa osób trzecich;  

d) zabezpieczenie własnego mienia znajdującego się na terenie prac remontowych;  

e) utrzymanie terenu prac remontowych w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych oraz składowanie, usuwanie materiałów, urządzeń pomocniczych, 

odpadów, śmieci i urządzeń prowizorycznych;  

f) po zakończeniu prac remontowych, uporządkowanie remontowanych pomieszczeń; 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy osobiście, bez 

podwykonawców. 

3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem a także 

potencjałem ekonomicznym i technicznym niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną oraz 

technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót.  

 

 

ODBIÓR ROBÓT 

 

§ 5 

1. Podczas realizacji przedmiotu umowy stosowane będą:  

a) odbiór końcowy, polegający na ocenie wykonania całości przedmiotu zamówienia 

określonego w § 1 ust. 1 i 2 niniejszej umowy,  

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego prac remontowych.  

3. Zamawiający powoła komisję i wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego prac 

remontowych przez Wykonawcę.  

4. Z czynności odbioru końcowego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 

dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze 

wad lub usterek.  

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

lub usterek i zażądania wyznaczenia terminu ponownego odbioru zakwestionowanych 

uprzednio prac.  

6. Protokół z odbioru końcowego sporządzony zostanie w dwóch jednobrzmiących 

egzemplarzach podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

 

KARY UMOWNE 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że obowiązującą między nimi formą odszkodowania będą kary umowne, 

które naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki;  
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b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.  

c) karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 

10 % wynagrodzenia umownego brutto.  

4. W przypadku, gdy wyrządzona szkoda przekracza wartość kar umownych lub powstała w 

wyniku zdarzeń, za które nie przewidziano kar umownych, stronom przysługują roszczenia 

odszkodowawcze na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym – odpowiednio 

prawo do: odszkodowania uzupełniającego lub odszkodowania pokrywającego całość szkody.  

5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie jest 

możliwe, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust.5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

 

GWARANCJA UMOWY 

 

§ 7 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych prac remontowych i 

zapewnia o prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji:  

a) na wykonane prace na okres 12 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru,  

b) na zastosowane materiały na okres 24 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru.  

3. Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstałe z przyczyn tkwiących w 

przedmiocie umowy będą usuwane nieodpłatnie w terminie do 7 dni od zawiadomienia 

dokonanego przez Zamawiającego.  

4. Jeżeli w okresie gwarancji Wykonawca odmówi usunięcia stwierdzonych wad lub usterek, 

Zamawiający zleci na jego koszt wykonanie innemu wykonawcy.  

 

 

 

OSOBY DO KONTAKTU 

 

§ 8 

1. Od strony Zamawiającego upoważnionymi do prowadzenia nadzoru nad wykonywaniem 

przedmiotu umowy są:  

a) Błażej Siwik – główny specjalista, tel: 86 219 87 93, sekretariat@zsmio.pl  

b) Marta Cwalina – kierownik gospodarczy, tel: 86 219 87 93, sekretariat@zsmio.pl 

c) Grzegorz Sitkowski – konserwator, tel: 86 219 87 93, sekretariat@zsmio.pl 

 

2. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonywania przedmiotu 

umowy są upoważnieni:  

1) …………………………………………... ,  

2) …………………………………………….  
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 11 

Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania postanowień Umowy, będą 

rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Łomży. 

 

§ 12 

Integralną część umowy stanowią:  

1) Oferta cenowa z dnia ………………………………………………  

 

§ 13 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

……………………………….                                                              ………………………… 

Zamawiający                                                                                           Wykonawca 

 


