
UMOWA DT.2422........2015

Umowa została zawarta w Prudniku, dnia …...................... 2015 roku pomiędzy:

Zarządem Budynków Komunalnych w Prudniku, z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Piastowska 42 ,  

NIP 755-000-84-24 reprezentowanego przez:

reprezentowanym przez:

Dyrektora – Zdzisława Pikułę – zwanym dalszej części umowy „Zamawiającym

a …......................................... z siedzibą w ….......................... ul. …..............................., wpisanym do

rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd , XII  Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr …......................................, 

reprezentowaną przez:

 – zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" 

PRZEDMIOT  UMOWY
§ 1

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o

zamówienie publiczne na  „Wymianę stolarki okiennej w zasobach zarządzanych przez Zarząd
Budynków Komunalnych w Prudniku.” prowadzonego w trybie  postępowania do 30  000 euro,

Strony oświadczają, co następuje:

1. Zaproszenie do złożenia oferty, specyfikacja wykonania i odbioru robót oraz oferta Wykonawcy

stanowią integralną część niniejszej  umowy.

2. Szczegółowy wykaz okien, nawiewników i parapetów oraz miejsca ich montażu stanowi załącznik

numer 1 do niniejszej umowy

OBOWIĄZKI  STRON
§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac, o których mowa w § 1 zgodnie z obowiązującymi

przepisami i sztuką budowlaną oraz uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie

realizacji inwestycji. Zakres, warunki oraz sposób wykonania i odbioru robót zamówienia określają:

1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Prace będą polegały na:

1) rozbiórce istniejącej stolarki okiennej wraz z odzyskiem i transportem na miejsce wskazane

przez Zamawiającego na terenie ZBK .

2) demontażu starych parapetów wewnętrznych drewnianych i betonowych,

3) demontażu parapetów zewnętrznych betonowych/ w razie zaistnienia takiej potrzeby/ , z płytek

ceramicznych i obróbek blacharskich

4) wykonanie spadków podokiennych z zaprawy cementowej 

5) dostawie  i  montażu  nowej  stolarki  okiennej  z  PCV rozwieralno-uchylnej  kolor  biały   z

montażem  na kotwy – ilość 89 sztuk okien , 



6) dostawie i montażu nowej stolarki drzwiowej balkonowej rozwieralnej -

 kolor biały  z montażem na kotwy - ilość  2 szt. 

7) dostawie i montażu wewnętrznych parapetów z PCV (kolor biały) w ilości 88 sztuk,

8) dostawie i montażu zewnętrznych parapetów z blachy stalowej powlekanej w ilości  51 sztuk
(kolor  parapetów  dostosować  do  wcześniej  wymienionych  okien   w   danej  elewacji  lub

uzgodnić z Zamawiającym)

9) w tych oknach gdzie nie ma montażu parapetów z blachy powlekanej  w razie uszkodzenia

parapetów istniejących np. z  dachówki karpiówki lub z płytek fajansowych ,dokonać wymiany

na nowe

10) montaż nawiewników ciśnieniowych samoregulujących w ilości  80  sztuk,

11) montaż w oknach – szprosów między szybowych z PCV wg załącznika numer 1 do umowy

etap I poz. 5,16,17,20,21,22,23 

12)  skuciu i podmurowaniu otworu okiennego w razie zaistnienia takiej potrzeby wg  załącznika

numer 1 do umowy: 

a) powstałą przestrzeń po demontażu stolarki okiennej drewnianej i parapetów  (od dołu po

demontażu  stolarki  okiennej  (skrzynki  okiennej,  parapetu)  podmurować  materiałem:

cegłą, bloczkami siporex do wyrównania poziomu zewnętrznego okien

b) przymurować ścianki do ościeży (cegłą, bloczkami siporex w razie potrzeby

c) wykończyć ościeża wewnętrzne regipsem (w pomieszczeniach gdzie jest zamontowana

była płyta regipsowa wg potrzeb)

d) uszczelnić  szczelnie  styki  między  istniejącymi  parapetami  zewnętrznymi  z  cegły,

blachy ,dachówki  i  płytek fajansowych zaprawą i  silikonem odpornym na zewnętrzne

warunki atmosferyczne  

e) uszczelnić  styki  parapetów  zewnętrznych  i  ram  stolarki  silikonem  odpornym  na

zewnętrzne warunki atmosferyczne 

13) skuciu cegieł (przy oknach typu skrzynkowego) węgarka, 

14) uzupełnieniu  lub  wykonaniu  tynku  kat.  III  na  całej  powierzchni  ościeży  zewnętrznych   i

wewnętrznych zaprawą cementowo-wapienną z montażem narożników i  wykonaniem tynków

pod parapetami .

15) malowaniu ościeży wewnętrznych farbą emulsyjną kolorze białym

16) malowaniu  ościeży  zewnętrznych  farbą  emulsyjną  w  kolorze  danej  elewacji  /dotyczy  w

szczególności  elewacji  w  dobrym stanie technicznym / 

17) prace porządkowe : polegają na wywózce gruzu i materiałów z rozbiórki na legalne wysypisko

odpadów komunalnych, 

18)  za  wynikłe  szkody  oraz  bhp  w  trakcie  realizacji  zadania  odpowiedzialność  ponosi

Wykonawca,

Właściwości jakie Zamawiający stawia co do przedmiotu zamówienia:

1) profile muszą być wykonane z białego wysokoudarowego PCV – minimum pięciokomorowe,

szerokość profilu minimum 7 cm, kolor biały, wg określonych przez producenta norm,

2) ramy i skrzydła okienne winny  mieć wzmocnienie stalowe, (profil ocynkowanego),

3) okucia  obwiedniowe  z  mikrowentylacją  przy  zamkniętym  skrzydle  z  nierdzewną  powłoką

gwarantującą szczelność zgodnie z aprobatą techniczną na okucia i certyfikatem ITB zgodności

na okucia, skrzydła rozwieralne winny być wyposażone w ograniczniki rozwieralności,

4) uszczelki przylgowe powinny być na całym obwodzie okna i odpowiadać normom producenta,

5) współczynnik infiltracji powietrza musi spełniać wymogi zawarte w polskich normach,



6) współczynnik przenikania ciepła wkładu dwuszynowego nie większy niż U = 1,3 W/Km2  –
wypełnienie argonem,

7) szyby muszą spełniać wymagania polskich norm,

8) spełnione  muszą  być  wymogi  izolacyjności  akustycznej  –  współczynnik  izolacyjności

akustycznej właściwej nie gorszy niż Rw 30 dB,

9) okna muszą spełniać wymogi szczelności na przeciekanie wody opadowej,

10) okna muszą posiadać atest PZH,

11) okna muszą posiadać świadectwo dotyczące zaliczenia użytego materiału do materiałów trudno

palnych, 

12) podział  okien należy zachować zgodnie z opisem przedstawionym w załączniku numer 1 do

umowy, oraz należy uwzględnić wysokość i szerokość podziału w stosunku do okien wcześniej

wymienionych na danej elewacji 

13) okna  powinny  być  konstrukcyjnie  i  stabilnie  osadzone  w  murze  –  pianka  montażowa

mrozoodporna,

14) nawiewniki koloru białego, winny  zapewniać stały dopływ powietrza do pomieszczenia, celem

usunięcia z pomieszczeń dwutlenku węgla i wilgoci bez konieczności otwierania okna. 

15) oferenci  winni  załączyć   aprobatę  techniczną na system profili  oraz certyfikat  zgodności  do

aprobaty  technicznej,  oraz  załączyć  aprobatę  techniczną  na  oferowane  okucia  wraz  z

certyfikatem zgodności. Należy także przedłożyć certyfikaty na szkło oraz atesty higieniczne na

profile  i  materiały  uszczelniające  lub  certyfikat  zgodności  zgodnie  z  art.  10  ustawy  Prawo

budowlane z  dnia  07  lipca  1994 roku (tj.  Dz.  U.  z  2010 r.,  nr  243,  poz.  1623) i  aprobatę

techniczną na nawiewniki

16) kierunek otwierania skrzydeł okiennych (w prawo lub w lewo) do uzgodnienia z lokatorem.

17) przed  przystąpieniem  do  realizacji  zadania  należy  wykonać  pomiary  otworów  okiennych,

wymiar w załączniku numer 1 do umowy  podano jako wymiar całościowy okien  gotowy do

montażu. 
Dostawca okien powinien dokonać pomiaru kontrolnego ościeży otworów okiennych i podziału

okien  oraz  wymiarów  parapetów.  Jedynie  te  pomiary  mogą  stanowić  podstawę  do

wyprodukowania i dostawy okien.

18) W  przypadku  dokonania  przez  Wykonawcę  uszkodzeń  tynków  w  zakresie  większym  niż

technicznie uzasadnione (tj. ościeży), Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania na swój

koszt  napraw i nowych powłok malarskich na całej ścianie w obrębie danego pomieszczenia

(bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia).

Zamawiający zobowiązuje się do:

a) zapewnienia nadzoru  inwestorskiego,

b) przekazania wykazu lokali, w których nastąpi wymiana stolarki okiennej (załącznik nr 1 do

umowy).   

§ 3

1. Termin rozpoczęcia robót strony ustalają od dnia podpisania umowy.

2. Termin wykonania całości  umowy ustala się  do  dnia 31 sierpnia  2015 roku,  z tym że

przedmiot zamówienia będzie podzielony na etapy określone w załączniku nr 1 do umowy. Etapy

będą realizowane w następujących terminach:

- etap  I do dnia  15  lipca 2015 roku 
- etap II do dnia  31  sierpnia 2015 roku



§ 4

a) Funkcje inspektora nadzoru pełnić będzie: Barbara Molęda, posiadająca uprawnienia budowlane:

nr  323/92/OP, OIIB nr OPL/BO/1131/01

b) Z  ramienia  Wykonawcy  roboty  prowadził  będzie:  ….........................,  posiadająca  uprawnienia

budowlane:  nr  …..........................................................
Zmiana osób pełniących wymienione wyżej funkcje nie będzie stanowiła zmiany umowy.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt strzec mienia znajdującego się na terenie  budowy a

także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

1. W czasie  realizacji  robót  Wykonawca będzie  utrzymywał  teren  budowy w stanie  wolnym od

przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i

zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

2. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go

Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 

§ 6

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ubezpieczenia  budowy  i  robót  z  tytuły  szkód,  które  mogą

zaistnieć  w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz odpowiedzialności cywilnej. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z

wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.

b) odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków

dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami

budowlanymi w tym z ruchem pojazdów mechanicznych

c) suma   ubezpieczenia  robót  i  urządzeń  budowy  objętych  ubezpieczeniem  będzie

obowiązywać przez cały okres trwania robót. 

§ 7

Wykonawca wykona całość zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały i urządzenia, które będą wbudowane powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 – ustawy 

Prawo budowlane oraz wymaganiom specyfikacji wykonania i odbioru robót .

3. Przed wbudowaniem Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4. Wykonawca zapewni właściwe oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów 

Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

5. Badania, o których mowa w ust. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.



ODBIÓR  ROBÓT,  WYNAGRODZENIE  ZA  PRZEDMIOT  UMOWY
§ 9

1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie

ryczałtowe określone w złożonej ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.

2. Strony  ustalają,  że  ceny  wyszczególnione  w  ofercie  obowiązują  przez  cały  okres

obowiązywania umowy.

3. Wartość  umowy  w  całym  okresie  obowiązywania  nie  może  przekroczyć  kwoty  

netto ….................. zł podatek VAT 8% …...................zł wartość brutto ….......................zł

4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi  na podstawie wystawionej faktury częściowej i faktury końcowej.

Faktura  częściowa  zostanie  wystawiona  po  wykonaniu  prac  etapu  I,  a  faktura  końcowa  po

wykonaniu prac II etapu.

5. Podstawą  wystawienia  faktury  jest  podpisany  protokół  odbioru  robót,  z  którego  wynika,  że

Zamawiający nie zgłasza zastrzeżeń, co nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności w razie

ujawnienia się wad w terminie późniejszym

6. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni przelewem z konta Zamawiającego na konto

Wykonawcy  wskazane  na  fakturze  VAT  od  daty  złożenia  prawidłowo  wystawionej  faktury,

zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym wraz z protokołem odbioru.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót

będących przedmiotem umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania wszelkich

kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a  także oddziaływania innych czynników

mających  lub  mogących  mieć  wpływ  na  koszty.  Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak

rozpoznania  zakresu  przedmiotu  umowy  nie  może  być  podstawą  do  żądania  zmiany

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1

8. W sytuacji ustawowej zmiany podatku VAT, podatek VAT wyszczególniony w ust.  1 zostanie

zmieniony na aktualnie obowiązujący. 

9. Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się Nr NIP …....................................
Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT  i posługuje się Nr NIP 755-000-84-24.    

§ 10

1. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru.

2. Jeżeli  w  toku  czynności  zostaną  stwierdzone  wady  to  Zamawiającemu  przysługują

następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może

odstąpić od umowy.

3. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej

dacie wad.



4. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zawiadomienia  Zamawiającego  (inspektora  nadzoru)  o

usunięciu  wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót

jako wadliwych.

5.  Za datę wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy uznaje się datę wykonania II etapu

prac, stwierdzoną w końcowym protokole obioru robót.

6. Zamawiający wyznaczy także ostateczny,  pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu

gwarancji, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

GWARANCJE  KARY  UMOWNE
§ 11

1. Wykonawca udziela gwarancji ilościowych i jakościowych na zamontowane okna na okres  60
miesięcy, a na wykonane roboty tynkarsko-murarskie na okres 36 miesięcy od dnia przekazania

przedmiotu umowy Zamawiającemu.

2. W  dacie  odbioru  końcowego  Wykonawca  wystawi  dokument  gwarancyjny,  określający

szczegółowo  warunki gwarancji. 

3. W przypadku gdy wykonany przedmiot zamówienia nie odpowiada pod względem ilościowym,

jakościowym  lub  trwałości  produktowi  wskazanemu  przez  Zamawiającego,  Zamawiającemu

przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji, w jednej z następujących form: pisemnie, faksem lub

za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej.  Potwierdzenie  prawidłowości  transmisji  faksu  lub

wysłania  wiadomości  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  jest  dowodem  na  dokonanie

zgłoszenia reklamacji.

4. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do

wykonania i dostarczenia na własny koszt  przedmiotu zamówienia odpowiednio:  w żądanej ilości,

pełnowartościowego  lub  spełniającego  wymagania  Zamawiającego  określone  w  zaproszeniu  do

złożenia oferty, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – w terminie do 14 dni roboczych

od  daty  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  reklamacji  lub  udzielić  Zamawiającemu  pisemnej

odpowiedzi zawierającej uzasadnienie nie uznania reklamacji.

5. Po bezskutecznym upływie terminu o którym mowa w ust. 4 reklamacja będzie uznana w całości

zgodnie z żądaniem Zamawiającego.

6.Reklamacje przyjmuje....................ul........................tel...........................fax:................e-mail........

7. Jeżeli z powodu wady prawnej przedmiotu umowy Zamawiający będzie zmuszony wydać go osobie

trzeciej,  Wykonawca  jest  obowiązany  do  zwrotu  otrzymanej  kwoty  bez  względu  na  inne

postanowienia umowy.

8. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiający ma prawo do rękojmi za wady fizyczne

przedmiotu umowy zgodnie z art. 556-576 Kodeksu Cywilnego.   

§ 12

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy

w formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

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

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia



b) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto

3.    Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 

       niezależnych od Wykonawcy- w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w

terminie 14 dni od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty.

5. Zamawiający, w razie opóźnienia w zapłacie kar po stronie Wykonawcy, może potrącić należną

mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę po uprzednim

wystawieniu noty księgowej przez Zamawiającego.

6. Zamawiający niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania przewyższającego

wysokość zastrzeżonych kar umownych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający

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

takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania

części umowy.

2. Zamawiający zastrzega umowne prawo odstąpienia od umowy na wypadek jej niewykonania lub

nienależytego  wykonania,  które  może  zrealizować  w terminie  od  dnia  podpisania  umowy do

upływu terminu udzielonej gwarancji.

3. Odstąpienie  od  umowy  ,  o  którym mowa  w ust.2  powinno nastąpić  w formie  pisemnej  pod

rygorem nieważności takiego oświadczenia, powinno tez  zawierać uzasadnienie tego odstąpienia.

W  takim  przypadku  wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu

wykonania części umowy.

§ 14

1.  Wykonawca  nie  może  bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego  przenieść  na  osobę  trzecią

jakichkolwiek praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

2. Wszelkie spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej umowy Strony będą starały się

rozstrzygać  polubownie,  a  w  przypadku  braku  porozumienia  poddadzą  powstały  spór  pod

rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności

4. Integralną część niniejszej Umowy stanowią zaproszenie do złożenia oferty oraz oferta Wykonawcy

5. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Zamawiający

a jeden Wykonawca

  ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


