
 
 

 

UMOWA NR .............. ../2021 

zawarta w dniu ………………..2021r. w Tomaszowie Maz. 

 

pomiędzy Gminą-Miasto Tomaszów Mazowiecki, ul. P.O.W. 10/16, 97-200 Tomaszów 

Mazowiecki, NIP: 773-16-56-545, REGON: 590648310, zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu 

której działa Pełnomocnik ustanowiony Porozumieniem - Tomaszowskie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tomaszowie Maz.,  

ul. Majowa 15, 97-200 Tomaszów Maz. – zarejestrowana w KRS nr 0000095675 przez Sąd 

Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS, NIP 773-21-20-641, kapitał 

zakładowy: 24.160.240 zł, reprezentowana przez: 

………………………………………………………………………………. 

zwana dalej Pełnomocnikiem, 

a ………………………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, o następującej treści: 

 

 
§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Nazwa zamówienia: Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy  

ul. H. Kołłątaja 16 w Tomaszowie Maz. 

2. Zakres zamówienia: 

1) miejscowe odbicia odparzonych tynków, 

2) uzupełnienie miejsc odkuć tynkiem cementowo-wapiennym, 

3) zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów, 

4) okładziny i zabudowy z płyt gips. kart. na ścianach i sufitach, 

5) gruntowanie podłoży preparatami przed gładzią oraz przed malowaniem, 

6) wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe, 

7) przygotowanie powierzchni pod malowanie, 

8) dwukrotne malowanie farbami akrylowymi ścian i sufitów, 

9) dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową lamperii, 

10) dwukrotne malowanie krat, balustrad z uzupełnieniem ubytków, 

11) naprawa i wymiana zużytych elementów schodów drewnianych na strych, 

12) dwukrotne malowanie farbą olejną schodów drewnianych na strych, 

13) miejscowa naprawa posadzek lastryko, 

14) wymiana posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, 

15) montaż listew zabezpieczających naroża, 

16) wymiana kratek, 

17) malowanie kratek i innych drobnych elementów metalowych, 

18) czyszczenie okablowania, 

19) malowanie drzwi piwnicznych oraz przedsionkowych, 

20) wywiezienie gruzu, 

21) skucie utwardzenia przed wejściem i wykonanie nowego, z kostki betonowej, odpowiednio 

wyprofilowanego z wycieraczką na obuwie, 

22) utylizacja gruzu, 

23) uporządkowanie terenu po wykonanych pracach. 

3. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy stanowią załącznik nr 1 do Umowy. 

 

 



 
 

 

§ 2. 

Termin realizacji 

1. Termin realizacji zamówienia – do 20.12.2021 r. 

2. Pod pojęciem „termin zakończenia robót budowlanych” Pełnomocnik rozumie dokonanie 

odbioru robót w stanie wolnym od wad, potwierdzony podpisanym przez obie strony 

protokołem odbioru. 

 
§ 3. 

Wynagrodzenie, sposób płatności 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy określony w § 1, zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy, wynosi: …………………… zł brutto /słownie: …………………………….. 

2. Wynagrodzenie za przedmiot  umowy obejmuje  wszystkie koszty związane z wykonaniem i 

odbiorem przedmiotu umowy, np. opłatę za media, utylizacja gruzu i innych odpadów. 

3. Fakturę należy wystawić na : Gmina-Miasto Tomaszów Mazowiecki, , ul. P.O.W. 10/16, 97-

200 Tomaszów Mazowiecki, NIP: 773-16-56-545, REGON: 590648310 

4. Zapłata za wykonanie Przedmiotu umowy w kwocie określonej w ust. 1, nastąpi z rachunku 

bankowego Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia przez Wykonawcę 

faktur VAT i potwierdzenia jej odbioru przez Zamawiającego. 

5. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycje 

przelewu ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy Wykonawcy (dzień 

obciążenia rachunku Zamawiającego).  

6. Należności będą regulowane na rachunek Wykonawcy nr……………………………, który 

jest rachunkiem prowadzonym   do celów działalności gospodarczej z otwartym rachunkiem 

VAT. 

 

§ 4. 

Obowiązki Pełnomocnika 

1. Pełnomocnik zobowiązuje się do wykonywania czynności wynikających z niniejszej 

umowy. 

2. Pełnomocnik oświadcza, że posiada prawo do dysponowania terenem robót na cele 

budowlane. 

3. Pełnomocnik zapewni nadzór nad robotami będącymi przedmiotem umowy ustanawiając 

inspektora nadzoru. 

 

§ 5. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi, 

jakościowymi i funkcjonalnymi. Do wykonawcy należy zabezpieczenie i oznakowanie 

terenu robót, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać polecenia Pełnomocnika, w szczególności 

ustanowionych inspektorów nadzoru, wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

3. Jeżeli na skutek działania lub zaniechania wykonawcy dojdzie do powstania wady lub innej 

szkody, wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia lub naprawienia na własny koszt  

w wyznaczonym przez Pełnomocnika terminie. 

4. Jeżeli wykonawca opóźnia się w realizacji robót określonych w ust. 3 Pełnomocnik zleci 

usunięcie wady na koszt wykonawcy potrącając odpowiednie kwoty z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie posiadać aprobaty techniczne, atesty, badania, 



 
 

 

certyfikaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz 

innymi przepisami prawa, na montowane i wbudowywane w ramach zamówienia materiały 

i urządzenia. 

6. Materiały jak gruz i materiały podlegające utylizacji, Wykonawca jest zobowiązany 

wywieźć  na   zalegalizowane   składowisko   odpadów.   Koszty   transportu,   załadunku  

i rozładunku oraz utylizacji ponosi Wykonawca. 

 

§ 6. 

Przedstawiciele Stron 

1. Osoba odpowiedzialna za realizację robót ze strony Wykonawcy – ………………….. 

2. Inspektor nadzoru z ramienia Pełnomocnika: ……………………………. 

 
§ 7. 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji na zakres prac objętych umową. 

2. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu 

umowy. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas pomiędzy zgłoszeniem wady, a jej 

skuteczną naprawą. 

3. O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rękojmi Pełnomocnik zawiadomi wykonawcę 

na piśmie (faksem lub pocztą elektroniczną). 

4. Wykonawca odpowiada wobec Pełnomocnika za wady fizyczne i prawne wszelkich 

materialnych rezultatów usług i robót zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 

5. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest dokonać naprawy wady lub dokonać 

wymiany elementu na nowy, wolny od wad, w terminie wskazanym przez Pełnomocnika 

nie dłuższym jednak niż 14 dni od daty jego powiadomienia. 

6. Jeżeli wykonawca mimo zgłoszenia zamawiającego będzie się opóźniał z usunięciem wad, 

to zamawiający zleci ich usunięcie podmiotom trzecim na koszt wykonawcy naliczając 

odpowiednie kary umowne. Kara będzie liczona od upływu terminu wskazanego w ust. 5 

do dnia usunięcia wad przez podmiot trzeci. 

7. Gwarancja i rękojmia obejmuje w pełnym zakresie również prace wykonane przez 

podwykonawców, dalszych podwykonawców  lub  inne  osoby  i  podmioty  działające   

w imieniu i na rzecz wykonawcy. 

8. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady będą przysługiwać zamawiającemu w zakresach 

wynikających z Kodeksu cywilnego i będą dochodzone niezależnie od uprawnień 

wynikających z udzielonej gwarancji. Termin rękojmi za wady będzie równy z okresem 

udzielonej gwarancji. 

9. Pełnomocnik może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie ich 

terminu, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

 

§ 8. 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności zawodowej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia 

przez cały okres wykonywania umowy, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. 

Na każde wezwanie Pełnomocnika Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 

dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. 

 

 



 
 

 

§ 9. 

Odbiory robót 

1. Odbiór dokonany będzie w oparciu o opis przedmiotu zamówienia. 

2. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego 

podpisanych przez strony umowy. 

3. Wykonawca zgłosi gotowość odbioru końcowego robót na piśmie. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zebrać i przekazać inspektorowi nadzoru w dniu zgłoszenia 

gotowości do odbioru końcowego i powiadomienia o tym Pełnomocnika dokumenty 

wymagane przepisami polskiego prawa w szczególności przepisami Prawa budowlanego 

pozwalające  na  ocenę  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  odbioru,  w szczególności 

wymagane dla materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie na terytorium Polski (o ile nie zostały przekazane w toku realizacji robót), 

atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia. 

5. Czynności odbioru końcowego zostaną podjęte przez Pełnomocnika i Zamawiającego  

w terminie 5 dni  roboczych  od  daty  powiadomienia  Pełnomocnika  z zastrzeżeniem,  iż 

wykonawca przekazał dokumenty, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

6. Odbiór końcowy zostaje zakończony w dniu sporządzenia i podpisania przez Komisję 

odbioru końcowego protokołu czynności odbioru końcowego. 

7. O ile w protokole z czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone występowanie wad 

– zgodnie z postanowieniami umowy w części dotyczącej wad, wykonawca ma obowiązek 

po ich usunięciu  zgłosić  zamawiającemu  gotowość  dokonania  przeglądu  w celu 

stwierdzenia ich usunięcia i dokonania odbioru robót bez wad. Pełnomocnik przystąpi do 

odbioru takich prac w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

8. O ile Wykonawca nie powiadomi Pełnomocnika na piśmie o usunięciu wad stwierdzonych  

w protokole odbioru końcowego, Pełnomocnik może, po uprzednim dodatkowym wezwaniu 

do usunięcia wad, przystąpić do ich usunięcia, o ile Wykonawca nie usunął ich w 

wyznaczonym przez Pełnomocnika terminie. 

9. W sytuacji opisanej w pkt. 8 Pełnomocnik usunie wady na koszt i ryzyko Wykonawcy nie 

tracąc uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi lub zatrzyma kwotę odpowiadającą wartości 

usunięcia przez niego wad, którą to kwotę wykonawca, tytułem pokrycia szkody, 

zobowiązany będzie ponieść wobec Pełnomocnika. 

10. Jeżeli  wada  jest  nieusuwalna  zamawiający  może obniżyć  wynagrodzenie wykonawcy   

w odpowiednim stosunku o wartość robót wadliwie wykonanych. 

 
§ 10. 

Kary umowne 

1. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn 

zależnych od wykonawcy wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 150,00 zł za każdy dzień 

opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi. 

5. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  do  potrącenia  kar  umownych  oraz  odszkodowań  

z faktury wystawionej przez wykonawcę, obejmującej jego wynagrodzenie. 

 

 

 



 
 

 

§ 11. 

Przepisy prawa 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy  prawa  polskiego  w szczególności: Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz 

aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

 

§ 12. 

Postanowienia końcowe 

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną 

ze stron na osoby trzecie bez zgody drugiej strony. 

2. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby zamawiającego. 

3. Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich 

zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania 

likwidacyjnego, układowego lub upadłościowego oraz o innych zmianach mających wpływ 

na treść i wykonywanie niniejszej umowy. 

4. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Załączniki stanowią integralną część umowy. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących  egzemplarzach,  po jednym dla 

Zamawiającego, Pełnomocnika i Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 


