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Załącznik nr 2 

UMOWA  Nr …/2021 

na Remont 2. sal lekcyjnych w ZPO Nr 1 we Włoszczowie 

 

zawarta w dniu …………r. we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa, 29-100 Włoszczowa, ul. 
Partyzantów 14 (NIP 609-00-02-217, Regon 291 00 99 23)/ Zespołem Placówek Oświatowych Nr 1 we 
Włoszczowie, ul. Partyzantów 24, 29-100 Włoszczowa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym  
przez:  

Panią Iwonę Gieroń – Dyrektora szkoły, 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej – Pani Iwony Majchrzak 

 a  

…………………………………………………………………………………………….reprezentowanym przez : 

1. …………………………….. – właściciela Firmy 

zwanym dalej Wykonawcą, zaś wspólnie zwanych dalej Stronami. 

 

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

Przedmiotem umowy jest realizacja poniżej wskazanych do wykonania robót remontowych w salach 
lekcyjnych w budynkach Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie,  polegających na : 

Sala – Budynek B, ul. Wiśniowa 8 

1) Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych z listwami oraz rozebranie posadzki z parkietu  
z listwami przypodłogowymi – 41,37 m2: (7,42 x 5,12 + (1 x 3,37) 

2) Warstwy wyrównawcze grubości do 6 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy 
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 z gruntowaniem podłoża  
i dylatacjami od ścian – 41,37 m2 (dylatacja taśmą z pianki PE długości  
26,91 m). 

3) Dostawa i montaż wykładziny PCW typu Tarkett z  wyprofilowaniem i wywinięciem cokołu o 
wysokości 10 cm – 44,06 m2, w tym: podłoga 41,37 m2: (7,42 x 5,12 + (1 x 3,37) + cokół 2,69 m2: 
(7,42+5,12+4,04+1+3,37+5,96) x 0,1 

a) Wykładzina ma spełniać następujące minimalne parametry techniczne: 

- Rodzaj wykładziny: homogeniczna 

- Grubość warstwy użytkowej:  2,0 mm 

- Grubość całkowita:  2,0 mm 

- Waga: 2800 g/m2 

- Klasa ścieralności:  T  

- Klasa palności: Bfl s-1 

- Europejska klasyfikacja użytkowa: klasa 34 / 43 

- grupa ścieralności: EN660-2 – T:<=2.00 mm3 

- antypoślizgowość – DIN 51130 – R9 

- kolor i faktura wykładziny zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed podpisaniem umowy, przy 
czym Zamawiający przewiduje wyłożenie wykładzin w przynajmniej 2 kolorach 

b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje producenta i Wykonawcy oraz wszystkie aktualne 
atesty dot. zakupionej wykładziny . 
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4) Wymiana kratki wentylacyjnej – 1 szt. 

5) Przeróbki instalacji elektrycznej z wymianą 2 łączników, 2 gniazd oraz wymiana 4 opraw 
elektrycznych jarzeniowych na 4 oprawy Led o mocy odpowiadającej oprawom wymienianym. 

6)  Częściowe zeskrobanie starych warstw malarskich, przygotowanie powierzchni pod malowanie 
z naprawami, przetarciem, filcowaniem, gruntowaniem oraz malowaniem: 

- dwukrotnym farbą olejną lamperii  ścian i  ościeży – 32,29 m2, 

- dwukrotnym farbami emulsyjnymi ścian i ościeży –  54,32 m2, 

- dwukrotnym farbami emulsyjnymi sufitów i ościeży – 41,37 m2, 

- dwukrotnym farbą olejną parapetów – 1,78 m2, 

– dwukrotnym farbą olejną grzejników żeberkowych – 8,64 m2, 

- dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi i ościeżnicy – 80 cm. 

7) Wywóz gruzu i uporządkowanie pomieszczeń po remoncie – 1 kpl. 

Sala Nr 2 – filia w Łachowie, Łachów 75 

1) Zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych z listwami – 51,33 m2: 5,9 x 8,7 

2) Przygotowanie podłoża pod przyklejenie wykładziny PCW typu Tarkett z  wyprofilowaniem i 
wywinięciem cokołu o wysokości 10 cm – 54,25 m2, w tym: podłoga 51,33 m2: 5,9 x 8,7 + cokół 
2,92 m2: (5,9+8,7+5,9+8,7) x 0,1 

3) Dostawa i montaż wykładziny PCW typu Tarkett z  wyprofilowaniem i wywinięciem cokołu o 
wysokości 10 cm – 54,25 m2, w tym: podłoga 51,33 m2: 5,9 x 8,7 + cokół 2,92 m2: 
(5,9+8,7+5,9+8,7) x 0,1 

a) Wykładzina ma spełniać następujące minimalne parametry techniczne: 

- Rodzaj wykładziny: homogeniczna 

- Grubość warstwy użytkowej:  2,0 mm 

- Grubość całkowita:  2,0 mm 

- Waga: 2800 g/m2 

- Klasa ścieralności:  T  

- Klasa palności: Bfl s-1 

- Europejska klasyfikacja użytkowa: klasa 34 / 43 

- grupa ścieralności: EN660-2 – T:<=2.00 mm3 

- antypoślizgowość – DIN 51130 – R9 

- kolor i faktura wykładziny zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed podpisaniem umowy, przy 
czym Zamawiający przewiduje wyłożenie wykładzin w przynajmniej 2 kolorach 

b) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje producenta i Wykonawcy oraz wszystkie 
aktualne atesty dot. zakupionej wykładziny . 

4) Przeróbki instalacji elektrycznej z wymianą 2 łączników, 2 gniazd oraz wymiana 6 opraw 
elektrycznych (plafon) na 6 opraw Led (plafon) o mocy odpowiadającej oprawom wymienianym. 

5)  Częściowe zeskrobanie starych warstw malarskich, przygotowanie powierzchni pod malowanie 
z naprawami, przetarciem, filcowaniem, gruntowaniem oraz malowaniem: 

- dwukrotnym farbą olejną lamperii  ścian i  ościeży – 35,04 m2, 

- dwukrotnym farbami emulsyjnymi ścian i ościeży –  63,89 m2, 

- dwukrotnym farbami emulsyjnymi sufitów i ościeży – 51,33 m2, 
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- dwukrotnym farbą olejną parapetów – 1,87 m2, 

– dwukrotnym farbą olejną grzejników żeberkowych – 9,6 m2. 

6) Wywóz gruzu i uporządkowanie pomieszczeń po remoncie – 1 kpl. 

Wszelkie materiały niezbędne do wykonania zadania zakupi i dostarczy Wykonawca. 

§ 2. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania stron w trakcie realizacji umowy są: 

po stronie Zamawiającego: Iwona Gieroń, Arkadiusz Milewski 

po stronie Wykonawcy: …………………………. . 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania 
koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy 
koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

§ 3. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca wykona w/w roboty w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 27 sierpnia 2021 r. 

§ 4. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: 
…………….. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………… złotych brutto). 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z 
tytułu wykonania niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego dopuszczalna jest w 
następujących przypadkach:  

a) istotnej modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z 
zastrzeżeniem zawartym w ust. 3.  

b) zmiany urzędowej stawki podatku VAT w okresie wykonywania umowy. 

3. Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczałtowego w przypadku, gdy istotna modyfikacja 
sposobu świadczenia Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawcę materiałów, wyrobów 
i innych urządzeń, które wymagały wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.  

4. W przypadku o którym mowa w ust. 2 lit. a) Strony ustalają:  

a) wynagrodzenie za roboty zamienne,  

b) wynagrodzenie za roboty zaniechane. 

5. Wynagrodzenie za roboty zamienne ustala się na podstawie protokołu konieczności uzgodnionego 
przez Strony. Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala się na podstawie protokołu konieczności 
uzgodnionego przez Strony. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14  (słownie: czternaście) dni od dnia dostarczenia przez 
Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru 
zamówienie. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku zamawiającego.  

7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy. 

§ 5. ODBIÓR PRAC 

1. Odbiór prac zostanie poprzedzony sprawdzeniem przez Zamawiającego zgodności wykonanego 
przedmiotu umowy z wymaganiami Zamawiającego, o których mowa w § 1 umowy. W przypadku gdy 
nie odpowiadają one w pełni wymaganiom określonym w niniejszej umowie, Zamawiający przekaże 
Wykonawcy uwagi i zalecenia dotyczące przedstawionych do akceptacji prac. 

2. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia przekazania uwag i zaleceń uwzględni je w wykonanych pracach 
będących przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Odbioru prac dokona powołana przez dyrektora szkoły komisja odbioru robót. 
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4. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru. 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu 
niniejszej umowy.  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest 
on zobowiązany do naprawienia w ten sposób powstałej szkody. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. W przypadku opóźnienia realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający może żądać kary 
umownej w wysokości 1 % wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki Wykonawcy. 

6. W przypadku gdy wysokość kary umownej nie pokrywa powstałej w wyniku niewykonania lub 
nienależytego wykonania zamówienia szkody, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od 
Wykonawcy naprawienia pozostałej po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej szkody na zasadach 
ogólnych. 

7. W przypadku gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w sposób określony w § 5 niniejszej umowy, 
Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych.  

§ 7. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 0 % ceny całkowitej 
podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. 

2.  Zabezpieczenie zostanie wniesione w jednej z form wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 i Nr 170, poz. 1217). 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie ......-...... dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane, przy czym jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, 
Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

§ 8.  GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad 
wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa robót oraz wadliwości materiałów i urządzeń 
zastosowanych do wykonania 

2. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji. 

3. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokołu z odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii, wad i usterek na własny koszt 
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany także do nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych nie rzadziej niż raz na rok. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii, wad i usterek w 
terminie, Zamawiający ma prawo je usunąć na koszt Wykonawcy, przy użyciu osób trzecich, bez utraty 
praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. 

6. W razie zastępczego wykonania naprawy przez Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do 
zwrotu wydatków poniesionych przez Zamawiającego na ten cel. 

7. Niezależnie od gwarancji Zamawiający jest uprawniony do realizacji praw z tytułu rękojmi. 
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8. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi określają zasady Kodeksu Cywilnego z tym 
zastrzeżeniem, że okres rękojmi przedłuża się na czas trwania gwarancji. 

§ 9. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy, w całości lub części. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia przez podwykonawcę w zakresie innym niż 
wskazany przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca 
wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Umowa zostaje zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla 
Zamawiającego.  

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w 
szczególności Kodeksu cywilnego.  

§ 11. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, będą rozpatrywane przez 
sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.  

 

 

 Zamawiający         Wykonawca 

............................................    ........................................................ 


