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Umowa Nr 3/W/ZST/2019 

 

zawarta w dniu 10 grudnia  2019 r   pomiędzy : 

 

Gminą –Miastem Płock , Pl. Stary Rynek 1 09-400 Płock NIP 7743135712 

Odbiorca /Płatnik Zespół Szkół Technicznych w Płocku, 09-402 Płock, Al. Kilńskiego 4 

reprezentowaną  przez Pana Dariusza Tyburskiego – Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w 

Płocku działającego na podstawie: pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Płocka  nr 291/2013 z 

dnia 11 października 2013  zwanego dalej „Zamawiającym” 

a 

Panem _____________________, prowadzącym działalność gospodarczą  pod firmą 

________________________ z siedzibą w: 

____________________________________________________________________________

_______________ zwanego dalej „Wykonawcą” o treści następującej : 

 

§1 

 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie: prac remontowych posadzki w budynku stolarni 

w Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Płocku przy ulicy Kilińskiego 4,  

09-402 Płock z osprzętem Wykonawcy.  

2. Wykonawca oświadcza, że umowa będzie wykonywana w miejscu przez niego  

wybranym w tym w siedzibie Warsztatów Szkolnych ZST. 

3. Przedmiot umowy nie jest wykonywany pod kierownictwem  Zamawiającego. 

4. Zakres prac remontowych posadzki w budynku warsztatowym pomieszczeń „dawnej 

stolarni”: 

1. prace rozbiórkowe : 

a) oznakowanie terenu robót i zabezpieczenie ternu przed osobami nieupoważnionymi, 

b) demontaż istniejącej podłogi drewnianej wraz z utylizacją (wywiezieniem) odpadów, 

c) wykonanie prac ziemnych - usunięcie warstw do poziomu projektowanej podbudowy 

posadzki na gruncie do odpowiedniego poziomu wraz z utylizacją (wywiezieniem) odpadów. 

2. wykonanie płyty posadzki: 

a) Na podłożu gruntowym ułożenie warstwy podbudowy o grubości 20 cm z pospółki, 

zagęszczonej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia JS≥0,98, 

b) Na podbudowie ułożenie warstwy chudego betonu klasy B 10 o grubości ok. 10cm, 

c) Na chudym betonie wykonanie izolacji poziomej - folia PE x 2, 

d) Wykonanie izolacji termicznej grubości 8 cm z styropianu EPS 150 np. Swisspor Parking 

EPS 150 lambda 035, 

e) ułożenie izolacji poziomej - folia PE x 2 oraz zbrojenia konstrukcyjnego górne i dolne  w 

formie siatek zgrzewanych z prętów żebrowanych o średnicy 6mm o oczku 

150x150mm.  Siatki należy układać  z odpowiednim zakładem min. 20 cm. Stal zbrojeniowa 

klasy AIIIN, 
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f) wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż bramy wjazdowej wraz z wpięciem do istniejącej 

instalacji deszczowej, 

g) Wykonanie płyty posadzkowej z betonu klasy C30 grubości 15 cm, z dodatkiem 

polietylenowych włókien rozproszonych w ilości 0,85 kg/m3 betonu. Płytę posadzki należy 

wykonać z obustronnym spadkiem poprzecznym wynoszącym ~1,0 %. 

 W miejscu lokalizacji podnośnika samochodowego nie należy wykonywać spadku po-

przecznego.  

 Ułożoną posadzkę należy zatrzeć mechanicznie wraz z impregnacją środkiem na bazie 

żywic epoksydowych, 

 Wykonać posadzkę wylewano-szpachlową z żywic epoksydowych 

h) Wykonanie ław do podnośnika cztero-kolumnowego wg specyfikacji, którą dostarczy 

zamawiający (wymagania do instalacji podnośnika EVERT6435BWF) 

3) pielęgnacja: 

a) pielęgnacja płyty betonowej -  w czasie dojrzewania betonu  należy właściwie pielęgnować, 

a w szczególności  zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i 

działaniem przeciągów, 

b) wykonanie nacięć dylatacyjnych po przez ułożenie przed betonowaniem wokół ścian 

budynku styropianu grubości 1 cm oraz po wstępnym stwardnieniu płyty po około 36 - 48 

godzinach od momentu betonowania należy naciąć wszystkie szczeliny dylatacyjne na 

głębokość wynoszącą 1/3 grubości płyty i wypełnienie sznurem dylatacyjnym i wypełnione 

wypełniaczem trwale elastycznym np. Sikaflex. 

 

§2 

 

1. Termin rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji usługi strony ustalają na dzień  

10 grudnia 2019r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wykonanie prac objętych niniejszą umową  do 

dnia 24 grudnia 2019r. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem wykonania usługi oraz że warunki 

prowadzenia prac są mu znane i nie wnosi w związku z tym żadnych zastrzeżeń. 

4. Wykonawca oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że ponosi wyłączną 

odpowiedzialność z tytułu ewentualnego powstania szkód. 

 

§3 

 

1. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji 

niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami 

prawa (w szczególności przepisy BHP). 
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2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością,  

zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki 

budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy. 

3. Od dnia przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację swojego 

zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymania ładu i porządku, usuwania 

wszelkich śmieci, odpadów, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę 

materiałów. W przypadku zaniechania czynności porządkowych mogą zostać wykonane przez 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

§4 

 

1. Zamawiający zapłaci za wykonaną usługę kwotę: 

___________________brutto(______________________________________) tj ________ zł 

netto (___________________________________) plus VAT,  zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją robót. 

4. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie na podstawie 

faktury wystawionej przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty zatwierdzonego protokołu 

odbioru robót. 

5. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz  

z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. 

6. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem 

podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie 

płatności w terminie ustalonym w §4 ust 5 umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich 

fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie  

z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Prawo Bankowe ( DZ.U.z 2018 poz 2187 

ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT. 

8. W przypadku , kiedy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową 

działalność gospodarczą i posługuje się rachunkiem osobistym tzw. ROR , to nie dotyczy go pkt. 

1 i 2 . W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego pisemnie najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

9. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów i świadczenie usług 

wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności ogółem 

przekracza kwotę 15000,00zł brutto lub równowartość tej kwoty , to bez względu czy 

kontrahent jest osobą prawną czy osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą zapłata nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności 

10. Źródło finansowania Budżet : Dział 801 Rozdział 80115 Zadanie P2 Paragraf 4270 

 

§ 5 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że potwierdzeniem zakończenia prac będzie podpisany 

bez zastrzeżeń przez strony protokół odbioru robót. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru pisemnie bezpośrednio  

w siedzibie Zamawiającego. 

3. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru będzie faktyczne 

wykonanie wszystkich zaplanowanych robót. 

4. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego oraz 
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dostarczenia kompletu dokumentów odbiorowych tj. wszelkich wymaganych prawem atestów, 

certyfikatów i specyfikacji technicznych na zastosowane materiały. 

5. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru 

końcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

6. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, 

uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru. 

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może 

odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, 

Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 6 

 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy –  

w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust.1 za każdy dzień zwłoki 

(termin zakończenia robót określono w §2 niniejszej umowy), 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w 

wysokości 2% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –  

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §4 ust. 1. 

2.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

3.  Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w 

wyniku realizacji niniejszej umowy. 

4.  Zobowiązania z tytułu kar umownych mogą być potrącane Wykonawcy z 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

 

§ 7 

 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót pomimo wezwania 

zamawiającego złożonego na piśmie, w którym oznaczono ostateczny termin 

rozpoczęcia robót, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, 

3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w 

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

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 20 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane umową w sposób niezgodny z jej 

postanowieniami, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub 

wskazaniami Zamawiającego. 

2.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 , powinno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 

3.  Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z 

umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć 
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mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie 

przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4.  Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, z 

zastrzeżeniem ust.5. 

5.  Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 

 

1) wynagrodzenia - w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, 

 

2) terminu realizacji umowy ze względu na: 

 

a) zaistnienie klęski żywiołowej, np. huragan, powódź, bunty, niepokoje, strajki, 

b) zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, wojny domowej. 

 

6.  Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

 

§ 8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia na okres 

minimum 24 miesięcy od dnia odbioru. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 

usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Okres 

gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy. 

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, 

Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji. 

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. 

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez 

Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na 

koszt Wykonawcy.  

 

§ 9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego  

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

 

1.  Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony zamawiającego jest Kierownik Kształcenia 

Praktycznego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku mgr Bogusław Franke  tel  608 455 436. 

Ze strony Wykonawcy:……………………………….tel…………………….e-mail……….. 

2.  Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, rozwiązywane będą 

polubownie, a w razie potrzeby będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 
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3.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawo Zamówień Publicznych oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy. 

4.  Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz 

dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

 


