
UMOWA 

 

w dniu ………. r. w Szczecinku pomiędzy Miastem Szczecinek, plac Wolności 13, 78-400 

Szczecinek, NIP: 673-00-10-209 - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 4, 

78-400 Szczecinek, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym 

przez: 

 

Dyrektora MOPS – Martę Niewczas przy udziale Głównego Księgowego – Małgorzaty 

Kołomyckiej, 

a 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………, zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) niniejsza umowa nie podlega przepisom ww. ustawy. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Częściowe wykonanie 

zaleceń z przeglądów rocznych budynków przy ul. Wiejskiej 4 i ul. Koszalińskiej 89, 

których zarządca jest MOPS Szczecinek”. 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy został zaznaczony kolorem żółtym w protokołach 

z corocznej kontroli stanu technicznego budynków, stanowiących załącznik do niniejszej 

umowy. Załączona dokumentacja jest materiałem informacyjnym i nie stanowi 

zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Wskazane jest, aby Wykonawca przeprowadził 

wizję lokalną i dokonał stosownych pomiarów oraz osobiście zapoznał się z przedmiotem 

umowy. Wykonawca nie może żądać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli na 

etapie realizacji okaże się, że nie przewidział prac niezbędnych dla stabilności lub 

ukończenia, lub bezpiecznego działania przedmiotu umowy i jego estetycznego wyglądu. 

 

§ 2 

1. Strony ustalają termin realizacji robót do dnia 20.12.2019 r. 

2. Termin wykonania robót objętych niniejszą umową ulegnie zmianie w przypadku 

opóźnienia rozpoczęcia robót oraz przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, doświadczenie i wiedzę oraz będzie 

dysponował personelem posiadającym wymagane prawem uprawnienia w zakresie 

niezbędnym do wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością. 

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

Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym wybór materiałów dla robót 

wykończeniowych.  

3. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

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

ustawy - Prawo budowlane. 

4. Na użyte materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać: certyfikat na znak    

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub   

aprobatę techniczną.  

 

 



§ 4 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowo 

w kwocie ………..zł brutto (słownie: …………….. 00/100) obejmującej podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ustalono w oparciu o złożoną przez Wykonawcę ofertę 

z dnia …………. r. stanowiącą integralną część niniejszej umowy.  

3. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty odbędzie się na podstawie 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, po zakończeniu i protokolarnym odbiorze 

wszystkich robót objętych zamówieniem, zawierającymi zapis, że roboty wykonane 

zostały bez wad i usterek.  

4. Wykonawca oświadcza, że numer bankowy wskazany na fakturze VAT wystawionej 

w związku z realizacją niniejszej umowy jest numerem właściwym dla dokonania 

rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment).  

 

      § 6 

1. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac remontowych. 

2. Zamawiający zapewni Wykonawcy źródło poboru energii elektrycznej i wody. 

 

§ 7 

1.   Należność za wykonaną usługę przekazana będzie Wykonawcy na podstawie  

      dostarczonej faktury VAT w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu 

      prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2.   Za prawidłowo wystawioną fakturę VAT rozumie się fakturę zawierającą następujące 

      dane Zamawiającego: 

Nabywca – Miasto Szczecinek 

plac Wolności 13 

78-400 Szczecinek 

NIP: 673-00-10-209 

Odbiorca – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Wiejska 4 

78-400 Szczecinek. 

 

§ 8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte niniejszą 

umową. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek       

powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 7 dni od ich zgłoszenia 

lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy winien utrzymywać teren na 

którym prowadzone będą prace remontowe w stanie wolnym od przeszkód 

komunikacyjnych, zachowując szczególne względy bezpieczeństwa tj. przepisy bhp 

i ppoż.  

2. Wykonawca będzie usuwał wszelkie zbędne urządzenia pomocnicze, materiały i odpady  

we własnym zakresie i na swój koszt. 

3. Z uwagi na fakt, że prace remontowe wykonywane będą w czynnym obiekcie 

użyteczności publicznej Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest we 



własnym zakresie i na własny koszt dokonać odpowiednich zabezpieczeń miejsca 

wykonywania prac, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa. 

4. Integralną część niniejszej umowy stanowi Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy dla 

Wykonawców i Podwykonawców świadczących usługi na rzecz Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Szczecinku, Wykonawca oświadcza, że się z nią zapoznał oraz 

zobowiązuje się bezwzględnie do niej stosować.   

5. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren na którym 

prowadzone były roboty i przekazać go Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu 

odbioru końcowego. 

 

  § 10 

1. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od 

daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

 

§ 11 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są niżej wymienione kary   

umowne. 

2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, powstałą z winy Wykonawcy,  

w  wysokości 120,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji   

w wysokości 120,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia  

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,      

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy w wysokości 1 000,00 zł brutto. 

       2)   Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

            a)  za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru robót w wysokości 120,00 zł brutto za 

każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał 

być zakończony. 

            b)  z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 1 000,00 zł brutto. 

3. Jeżeli wysokość naliczonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody strony  

mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wymagalnych kar umownych z należnego 

wynagrodzenia. 

 

§ 12 

1. Każda ze stron umowy zobowiązana jest do realizacji obowiązków informacyjnych 

określonych przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO  

w takim zakresie w jakim są do tego zobowiązane zgodnie z tymi przepisami.   

2. Strony zobowiązują się do przekazania swoim reprezentantom oraz osobom przez siebie 

zatrudnionym (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, co dotyczy również umów 

cywilnoprawnych), których dane osobowe będą ujawniane drugiej stronie umowy jako 

administratorowi danych w związku z zawarciem oraz realizacją umowy, znanych Stronie 

przekazującej informacji wskazanych w art. 14 RODO. 

 

 



§ 13 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na  

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

 

 

§ 14 

Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają 

rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 16 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

WYKONAWCA                                                                              ZAMAWIAJĄCY 


