PROJEKT
Umowa nr …….……………………….
Zawarta dnia:………………………………………….w Szczecinie pomiędzy:
Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m. stołecznego Warszawy, pod nr KRS 0000334972
NIP 525-000-73-13
Kapitał zakładowy 774.140.000 zł w całości wpłacony
w imieniu i na rzecz której działa Pion Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości w Szczecinie,
z siedzibą: al. Niepodległości 41/42, 70-940 Szczecin, który jest jednostką organizacyjną Poczty
Polskiej
reprezentowana przez:
Jacka Misztaka – Dyrektora Operacyjnego ds. Nieruchomości w Szczecinie, na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa
zwanym w treści umowy ,,Zamawiającym''
a:
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
......................................................................................., z siedzibą w …………………….., przy ulicy
……………………………. kod pocztowy ……-……….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………........ …… Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………….. ….., kapitał zakładowy w wysokości
……….. zł / kapitał zakładowy w wysokości ……….. zł - wpłacony (dla spółek akcyjnych i spółek
komandytowo-akcyjnych), NIP.…………………………… Regon.……………………. zwanym w
treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
•

............................................................... - ...............................

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)
(imię i nazwisko)............................................................................................... zamieszkałym/ą
w.................................. przy ulicy.............................., kod pocztowy.......-........, przedsiębiorcą
działającym pod firmą................................................................................................ z siedzibą
w.................................. przy ulicy.............................., kod pocztowy..….-..........., wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
NIP.……..………………………., Regon………..….…..………………,
zwanym w
treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez ………………………………….
§1

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać : Wymiana okien w lokalu
mieszkalnym budynku PP w Reczu, ul. Tylna 14
2.Zakres robót w sposób pomocniczy określa: przedmiar robót
3.Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane przepisami uprawnienia do realizacji robót
objętych umową.
4.Wykonawca stwierdza, że obiekt wymieniony w ust. 1 umowy oraz wszelkie jego właściwości są
mu dokładnie znane i że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie robót objętych
umową zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, oraz obowiązującymi przepisami.
§2
1.Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w
wysokości:………zł brutto (słownie:…………………………), łącznie z podatkiem VAT, w stawce
zgodnej z obowiązującymi przepisami.
2.Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega podwyższeniu, bez względu na faktyczny
zakres robót , niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia i oddania go do użytkowania .
Obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy bezpośrednio i pośrednio związane z zawarciem i
wykonaniem umowy, nawet te, których wcześniej nie przewidział.

§3
1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty w terminie : do 31.12.2017r.
2.Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie : 5 dni od podpisania umowy
3.Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w terminie: do 5 dni,
licząc od przekazania placu budowy.
4.W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren prac w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz składował i usuwał wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne
materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.
5.Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające
wywozu będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987.). Wykonawca
w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów
budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany do
przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest
udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
Wykonawca udokumentuje sposób gospodarowania odpadami powstającymi w trakcie realizacji
robót.
6.Wykonawca oraz osoby świadczące na jego rzecz w jakiejkolwiek formie, zobowiązani są do nie
rozpowszechniania informacji o charakterze technicznym, technologicznym, organizacyjnym,
stanowiącym tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
7.Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przed zniszczeniem rzeczy znajdujące się w
remontowanych pomieszczeniach oraz przestrzegać przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej.
8.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z wykonywaniem robót w
remontowanym obiekcie.
§4
Roboty będą wykonywane z materiałów własnych Wykonawcy. Materiały powinny odpowiadać
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
§5
1. Wykonawca uprawniony jest do zlecenia podwykonawcy następującego zakresu prac:
tynkarskie
2.W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę zamiaru zawarcia umowy z podwykonawcą ,
Wykonawca przedłoży dokumentację dotyczącą wykonania robót, które zamierza powierzyć
podwykonawcy oraz projekt umowy z podwykonawcą.
3.Po zakończeniu robót wykonanych przez Podwykonawców, Wykonawca ma obowiązek
zgłosić wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu. Po bezusterkowym odbiorze robót przez
Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek uregulować zobowiązania finansowe wobec
Podwykonawców i przedłożyć Zamawiającemu dowód zapłaty tego wynagrodzenia .
4.W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do postanowień ust.3 Zamawiający
ma prawo wstrzymać płatności należne Wykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót w
kwocie odpowiadającej zobowiązaniom finansowym Wykonawcy wobec Podwykonawców
realizujących zakres robót określonych w umowie.
5.Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje
przy pomocy Podwykonawcy.

§6

1.Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 14 dniowego, okresu
wypowiedzenia,
2.Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku, gdy Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczególności wykonuje roboty w
sposób nieprawidłowy pomimo pisemnego upomnienia, a z dotychczasowego postępu prac można
wnioskować, że zagrożony jest termin wykonania przedmiotu umowy.
3.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy wykonawca nie
przystąpił w terminie określonym w § 3 ust.3 do wykonania zleconych prac, a opóźnienie
przekracza 5 dni.

§7
1.Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kar umownych jako formy odszkodowania w
przypadku:
a)niedotrzymania terminu zakończenia robót,
b) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy
c)niedotrzymania terminu usuwania wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym
lub w okresie rękojmi.
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne ustalone w sposób następujący:
a)za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – 200,00 zł ( słownie: dwieście złotych) za
każdy dzień przekroczenia terminu określonego w § 3 ust. 1.
b)w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania jej ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy -15 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1,
c)za niedotrzymanie terminu usuwania wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym
lub w okresie rękojmi–200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia
ponad termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad .
3.Kwoty kar umownych, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty.
4.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto
określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po
stronie Zamawiającego
§8
Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, a także w innych przypadkach niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar do wysokości poniesionej szkody na zasadach
ogólnych Kodeksu cywilnego.
§9
1.Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową
po zakończeniu robót, potwierdzoną protokołem odbioru końcowego wykonanych robót
podpisanego przez obie strony, stanowiącym załącznik do faktury.
2.Do każdej faktury Wykonawca załączy oświadczenie Podwykonawców ,o uregulowaniu przez
Wykonawcę zobowiązań wynikających z zawartych umów pod rygorem wstrzymania płatności .
3.Zapłata faktury nastąpi w ciągu 21 dni od jej otrzymania wraz z protokołem odbioru robót oraz
oświadczeniem, o którym mowa w ust. 3, przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze.
4.Fakturę należy wystawić na: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar ds. Nieruchomości w
Szczecinie, al. Niepodległości 41/42 ,70-940 Szczecin NIP 525-000-73-13.
Faktury VAT i protokoły odbioru Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w oryginale.
§ 10
1.W przypadku zakończenia robót ulegających zakryciu konieczny jest odbiór częściowy
potwierdzony stosownym protokółem podpisanym przez obie strony
2.Odbiór częściowy nastąpi protokolarnie w ciągu pięciu dni roboczych od daty zgłoszenia przez
Wykonawcę o gotowości do odbioru.

3.Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi protokolarnie po zakończeniu robót
w ciągu dziesięciu dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do
odbioru.
4.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na dzień odbioru dokumentację powykonawczą, w tym:
świadectwa materiałowe ,deklaracje, certyfikaty, pomiary elektryczne, oraz inne dokumenty
określone przepisami Prawa budowlanego.
§ 11
1.Okres rękojmi ustala się na: 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
2.Nie usunięcie przez Wykonawcę stwierdzonych protokolarnie wad i usterek
w zakreślonym terminie uprawnia Zamawiającego do wykonania tych czynności na koszt
Wykonawcy, naliczenia kar umownych zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. c), oraz powoduje przedłużenie
terminu rękojmi, określonego w ust. 1 o czas wykonywania tych czynności.

1.

2.
3.
4.
5.

§ 12
Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji umowy, na sumę gwarancyjną
nie niższą niż wartość wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.
Umowa musi obejmować również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za
działania podwykonawców
Wykonawca jest zobowiązany kontynuować ubezpieczenie, o którym mowa powyżej przez
cały okres realizacji umowy.
Wykonawca na dowód zawarcia umowy ubezpieczenia przedkłada kopię polisy, jako
załącznik do umowy.
Jeżeli Wykonawca nie dokona ubezpieczenia lub nie będzie kontynuował przez czas
trwania umowy ubezpieczenia, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na
koszt Wykonawcy z jednoczesnym prawem do potrącenia poniesionych kosztów z tytułu
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1332.)
§ 14
Mogące wyniknąć ze stosunku objętego umową spory strony poddają pod rozstrzygnięcie
właściwego rzeczowo sądu powszechnego w Szczecinie.
§ 15
Wszelkie wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz
osób trzecich.
§ 16
Integralną częścią umowy są:
Oferta wykonania
Przedmiar robót
§ 17
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

