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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 02/ZSCH/MRPO/2015 

 
Dotyczy: 

remont pracowni chemicznej nr 4 w budynku Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie  ul. Krupnicza 44 w zakresie remontu stołów 

laboratoryjnych wraz z wymianą umywalek w ramach projektu pn.: „ Poprawa jakości kształcenia zawodowego przez modernizację i 
doposażenie w sprzęt dydaktyczny pracowni chemicznych w Zespole Szkół Chemicznych”, współfinansowanego ze środków Małopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 1.1 Poprawa jakości usług edukacyjnych  Schemat B Rozwój 

infrastruktury kształcenia ustawicznego oraz kształcenia zawodowego 

 

 

Umowa nr …….......……./2015 

zawarta w Krakowie dnia ……………… 2015 roku 

pomiędzy: 

…………………, ul. ‘………………, ……………., reprezentowanym przez 

……………………: 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

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

z siedzibą w ............................................................................................................................... 

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

wpisanym do ………………… ..................................................... 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

1. .................................................................................................................. 

2. .................................................................................................................. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Oferenta w Zapytaniu ofertowym nr 

02/ZSCH/MRPO/2015 przeprowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w Umowie nr 

MRPO.01.01.02-12-079/14-00-XVI/51/FE/15 oraz Regulaminie w sprawie zasad 

dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Zespołu Szkół 

Chemicznych w Krakowie o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 

30 000 euro. Zamówienie jest udzielone z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) na podstawie art. 4 

ust. 8. 
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§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy są roboty remontowo-budowlane w pomieszczeniu pracowni 

chemicznej  nr 4, w budynku Zespołu Szkół Chemicznych ul. Krupnicza 44. Zakres prac zgodnie  

z przedmiarem robót obejmuje m.in.:  

- demontaż osłon na przodach stołów laboratoryjnych, 

- demontaże istniejących na stołach zakończeń ( kolumn laboratoryjnych ) instalacji  

  wod-gaz-powietrze,  

- demontaże 8 sztuk umywalek i 8 sztuk szafek podumywalkowych, 

- obłożenie blatów 4 stołów laboratoryjnych płytkami ceramicznymi  oraz montaż na nowych  

   blatach  zakończeń w/w instalacji (wod-gaz-powietrze), 

- montaż 8 sztuk nowych umywalek oraz  8 sztuk nowych szafek podumywalkowych, 

- montaż nowych osłon na  przodach stołów laboratoryjnych, 

- sporządzenie odpowiednich pomiarów po robotach remontowych  (próby instalacji gazowej 

  na ciśnienie, próby szczelności instalacji z powietrzem, próby szczelności instalacji wodnej), 

- wywozy odpadów i materiałów z demontażu. 
Szczegółowy opis przedmiotu umowy  znajduje się w przedmiarze robót stanowiącym  załącznik nr 1 

do Zapytanie ofertowego nr 02/ZSCH/MRPO/2015 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie zgodnym i w sposób zgodny z opisem 

zawartym w kosztorysie Wykonawcy stanowiącym integralną część oferty Wykonawcy.  

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

a/ wykonania i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi 

warunkami  technicznymi, normami państwowymi i branżowymi,  w terminie określonym w §3 

niniejszej Umowy. 

Nadzór nad pracami będzie pełnił ……………………………………….. 

b/ dostarczenia konstrukcji, maszyn i urządzeń  niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

c/ ochrony mienia oraz zabezpieczenia pod względem BHP i p.poż. wszystkich miejsc 

wykonywania robót  oraz składowania materiałów – zgodnie z przepisami. 

d/stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa 

pracy. Opłaty i kary za przekroczenie norm, określonych w odpowiednich przepisach, 

dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy ponosi Wykonawca. 

e/niezwłocznego informowania, pisemnie, Zamawiającego o zaistniałych przeszkodach 

i trudnościach mogących wpłynąć na jakość pac albo ich opóźnienie lub przyspieszenie. 

W przypadku nie wykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do 

podniesienia powyższego zarzutu wobec Zamawiającego 

 

 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i trwałość wykonanych prac. 

  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za wszelkie naruszenie praw i szkody spowodowane 

osobom  trzecim poprzez wadliwe wykonanie prac. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

6. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace  i zastosowane przez siebie materiały na okres  

…….  od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

 

§ 2. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON 

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

1) po stronie Zamawiającego:  



 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2007-2013 

 

…………….. 

2) 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 umowy, 

koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

 

§ 3. TERMIN REALIZACJI UMOWY 

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 15.12.2015r. 

 

§ 4. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

w kwocie ……………. brutto (słownie: ………………………….. ) w tym VAT….%. 

2. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec 

Zamawiającego z tytułu wykonania umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni (słownie: czternaście) od dnia dostarczenia 

przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem 

odbioru prace. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

§ 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 umowie, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy uwagi i zalecenia dotyczące przedstawionych do akceptacji prac. 

2. Wykonawca w terminie 3-ch dni, licząc od dnia przekazania uwag i zaleceń, uwzględni je 

w wykonanych pracach będących przedmiotem umowy. 

3.  Zamawiający ma prawo odmówić odbioru prac, jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone że 

przedmiot nie  osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub zatrzymać tą część 

zapłaty, która będzie odpowiednikiem  wynagrodzenia za niedokończone prace. 

4. Odbioru prac dokona ……………  

 

5. Jeśli w wyniku odbioru zostaną stwierdzone wady w wykonaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę 

do usunięcia wad w wyznaczonym przez niego terminie. W przypadku nie usunięcia wad w 

wyznaczonym terminie Zamawiający może dokonać ich  usunięcia w zastępstwie Wykonawcy i na 

jego koszt. 

6. Z odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony protokół odbioru, podpisany przez 
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Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy. 

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

jest on obowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób 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 Wykonawcy w realizacji zamówienia Zamawiający może żądać kary 

umownej w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia Wykonawcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

6.  W przypadku gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w sposób określony w § 4 umowy, 

Wykonawca uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych. 

 

§ 7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy  

w całości lub w części. 

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.  

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca 

wykonanie przedmiotu umowy. 

4. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę ust. 2 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny  (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) 

2. Załącznikami do niniejszej umowy są złożona przez Wykonawcę oferta oraz Zapytanie 

ofertowe nr 02/ZSCH/MRPO/2015 wraz z jego załącznikami. Dokumenty te stanowią 

integralną część umowy. 

3.  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Nie stanowi zmiany umowy: zmiana danych teleadresowych oraz zmiana 

osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami. 

4. O ile postanowienia Umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane  

z wykonywaniem Umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony  

w związku z Umową powinny być przekazywane pocztą kurierską lub listem poleconym 

za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczają możliwość przekazywania 

sobie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, 
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jednakże powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej 

Stronie będzie skuteczne pod warunkiem otrzymania zwrotnego poświadczenia odbioru 

podpisanego przez osobę umocowaną do reprezentowania Strony. 

5. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej 

zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę,  

w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa 

się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu 

wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę 

niepodjęcia. 

Adresy do doręczeń:  

Wykonawcy:................................................................................................... 

Zamawiającego: .......................................................................................... 

6. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

§ 9 WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy, będą rozpatrywane przez sąd 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

 

Zamawiający:                                                                                              Wykonawca: 

 

 

 

 


