
UMOWA Nr 	  

Zawarta w dniu 	 ... w Otwocku, pomiędzy Powiatem Otwockim 
z siedzibą  w Otwocku przy ul. Górnej 13, NIP 532 20 08 671 reprezentowanym przez: 
1. Starosta Otwocki - Krzysztof Szczegielniak 
2. Wicestarosta Otwocki - Paweł  Zawada 
zwanym w treści umowy „Zamawiającym" 
a 
zwanym dalej „Wykonawcą" 

S 

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY 

Wyboru Wykonawcy dokonano na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie 
zamówienia przeprowadzonego w procedurze otwartej zgodnie z Zarządzeniem Starosty 
Otwockiego nr 3/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie postepowania o udzielenie 
zamówienia publicznego Starostwie Powiatowym w Otwocku „ których wartość  nie 
przekracza 130.000 złotych netto. 

PRZEDMIOT UMOWY 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na: 
Przebudowie i modernizacji łazienki w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. 
Komunardów 10—wejście D. 

TERMIN REALIZACJI 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 60 dni od daty wprowadzenia do obiektu. 
2. Termin rozpoczęcia prac: 	  
3. Wykonawca oświadcza, iż  zapoznał  się  z miejscem wykonania przedmiotu umowy 

i nie wnosi uwag mogących mieć  wpływ na ustalone w Umowie terminy. 
4. Za termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy uznaje się  dzień  protokolarnego 

odbioru robót, potwierdzony przez przedstawicieli Zamawiającego. 
5. Strony postanawiają, iż  w razie ujawnienia się  okoliczności niemożliwych do 

przewidzenia wcześniej, a uniemożliwiających terminową  realizację  przedmiotu umowy, 
zostanie zawarty aneks do umowy zawierający zmianę  terminu ukończenia zadania. 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 

Wynagrodzenie łącznie przysługujące Wykonawcy z tytułu realizacji umowy wynosi 	 
brutto (słownie: 	 )  



PŁATNOŚCI 

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne przelewem na wskazany przez 
niego rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Podstawą  wystawienia faktury jest protokół  odbioru przedmiotu umowy podpisany przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń. 

3. Wykonawca wyraża zgodę  na dokonywanie płatności za zapłatę  faktury Metodą  
Podzielonej Płatności (Split Payment). 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się  do: 
1) wprowadzenia Wykonawcy do budynku określonego w §1 w terminie: 

2) terminowego regulowania wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, 
3) Zamawiający we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem robót będzie 

kontaktował  się  bezpośrednio z Wykonawcą. 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Wykonawca zobowiązuje się  do: 
1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 
2) pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy, 
3) dostarczenia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy. 

Materiały muszą  odpowiadać  wymaganiom jakościowym, w szczególności: polskim 
normom, certyfikatom, aprobatom, 

4) przestrzegania przepisów BHP, p. poż., 
5) uczestniczenia w czynnościach odbioru końcowego, 
6) wykonania przedmiotu Umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i sprzętu, 
7) wykonawca zobowiązuje się  zabezpieczyć  na własny koszt i ryzyko teren przedmiotu 

Umowy przez cały czas ich realizacji, 
8) wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu realizacji przedmiotu Umowy w stanie 

wolnym od przeszkód oraz usuwa wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne 
materiały. 

9) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować  miejsce realizacji 
przedmiotu Umowy i przekazać  je Zamawiającemu najpóźniej w przeddzień  terminu 
ustalonego na odbiór robót. 

PRZYGOTOWANIE ODBIORU ROBÓT 

Wykonawca zgłasza na piśmie wniosek o dokonanie odbioru końcowego. Zamawiający 
rozpocznie czynności odbioru w terminie nie dłuższym niż  3 dni roboczych od złożenia 
wniosku przez Wykonawcę. 
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ODBIÓR ROBÓT 
1. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną  stwierdzone usterki dające się  usunąć, to Zamawiający 

może odmówić  odbioru, wyznaczając termin ich usunięcia. 
2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się  do usunięcia, 

Zamawiający może odstąpić  od Umowy lub dokonać  odbioru z obniżeniem 
wynagrodzenia. 

3. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru, jak i terminy wyznaczone na 
usunięcie usterek będą  zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. O fakcie usunięcia usterek Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, żądając 
jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót. Komisyjny odbiór końcowy robót 
zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. 

5. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po dokonaniu odbioru końcowego przez 
Zamawiającego bez zastrzeżeń. 
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KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się  zapłacić  Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) za każdy dzień  zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o 

którym mowa w § 3 ust. 1 - w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 4 niniejszej Umowy, 

2) za każdy dzień  zwłoki w usunięciu wady/usterki przedmiotu Umowy ujawnionej w 
okresie gwarancji w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w 
4 niniejszej Umowy, 

3) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy - w wysokości 
10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy przewyższającego wysokość  zastrzeżonych kar 
umownych. 

3. Wykonawca oświadcza, iż  wyraża zgodę  na potrącenie naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty na okres 24 
miesięcy, liczonej od daty odbioru przedmiotu Umowy. 

2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń  dokonanych przez Zamawiającego bądź  osoby 
trzecie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się  do nieodpłatnego i niezwłocznego (lecz nie później niż  7 dni 
od daty zgłoszenia przez Zamawiającego) usunięcia wszystkich wad i usterek 
ujawnionych w okresie objętym gwarancją. 

4. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić  na piśmie Wykonawcę  
w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. 

5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas napraw gwarancyjnych. 
6. Niniejsza umowa stanowi gwarancję  bez konieczności wydania odrębnego dokumentu. 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

Wykonawca ponosi pełną  odpowiedzialność  za: 
1) szkody i straty powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia w wyniku 

prowadzonych robót, jak i podczas usuwania wad w okresie rękojmi i gwarancji, 
2) materiały, narzędzia oraz sprzęt z przeznaczeniem do wykonania robót, 
3) roboty wykonane w okresie od ich rozpoczęcia do odbioru końcowego. 

13 

ODSTĄPIENIE 

1 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie w 
przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania postanowień  umowy przez Wykonawcę  
lub wystąpienia innych okoliczności uzasadniających nałożenie na Wykonawcę  kar 
umownych, w tym w szczególności: 
1) jeżeli Wykonawca nie podjął  wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

lub przerwał  ich wykonanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres 
dłuższy niż  5 dni, 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową, bez 
zachowania wymaganej staranności. 

2. Zamawiający może odstąpić  od umowy w przypadku: 
1) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub jego likwidacji, 
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy. 

3. 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 przypadku Wykonawca może żądać  wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

4. Zamawiający może złożyć  oświadczenie o odstąpieniu o umowy z przyczyn, o których 
mowa w ust. 1-2 w terminie 30 dni od daty powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki 
uzasadniającej odstąpienie od umowy. 
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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zmiany Umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nie uregulowanych w Umowie zastosowanie mają  przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą  rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla Zamawiającego. 
4. Umowę  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla 

Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY 
	

WYKONAWCA 


