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          UMOWA   nr.PT.2370.14.1.2020                                                               

    Na wykonanie remontu klatki schodowej w Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie 

                  Zawarta dnia……………….pomiędzy 

 

 Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie,  

ul. Gródecka 36, 22-500 Hrubieszów 

NIP 919-15-17-373, REGON 950371465 

Zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez  

………………………………………- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 

Hrubieszowie, przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Hrubieszowie-………………………………….. 

a   

………………………… 

………………………… 

………………………… 

reprezentowaną przez : 

…………………………………… 

Zwany dalej „Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści: 

 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w formie zapytania na wykonanie 

Remontu klatki schodowej w KP PSP w Hrubieszowie, została zawarta umowa o następującej 

treści; 

 

      § 1 

Przedmiot umowy  

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wykonania robót budowlanych 

polegających na: Remoncie klatki schodowej Komendy Powiatowej PSP w Hrubieszowie 

zawartych w dalszej części niniejszej umowy robotami, w następującym zakresie rzeczowym, 

wynikającym z dokumentacji. 

 

   a) zerwanie  istniejącej masy lastrykowej w korytarzu i na schodach, 

               b) ułożenie nowych płytek w  korytarzu i na schodach, 

               c) demontaż balustrady schodowej i zamontowanie nowej, 

 

 



 

   
 

d) wykonanie i montaż sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem, 

e) wygładzenie, wykonanie elementów dekoracyjnych i pomalowanie ścian  

Szczegółowy zakres rzeczowy określają przedmiary robót.    

 

 Przed rozpoczęciem prac Wykonawca  jest zobowiązany omówić szczegóły celem wyboru 

materiałów i uzgodnienia zakresu realizacji aranżacji wnętrza. 

1. Wykonawca jest zobowiązany, do wykonania robót własnymi siłami, a wszystkie pozostałe po 

remoncie materiały zobowiązany jest  uprzątnąć. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu zakresu robót 

budowlanych, określonych w § 1 niniejszej umowy, wykonanych zgodnie z otrzymaną 

dokumentacją, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, a także do usunięcia wszystkich wad i usterek, które wystąpią w okresie udzielonej 

przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych czynności związanych z 

przygotowaniem oraz odebrania robót, w tym do przekazania placu remontu i potrzebnej 

dokumentacji oraz odebrania robót i zapłaty wynagrodzenia, ustalonego według zasad 

określonych w niniejszej umowie. 

 

§ 2  

            Termin 

 

  Termin rozpoczęcia robót ustala się od dnia podpisania niniejszej umowy tj……………. 

             Termin zakończenia robót ustala się na dzień 24 grudnia 2020r. 

              

 

       § 3 

         Obowiązki wykonawcy 

 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i właściwymi dokumentami, zapewniając najwyższą jakość usług. 

2.  Wykonawca zobowiązuje się do stosowania uzasadnionych z punktu widzenia umowy zaleceń i 

wskazówek Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów zgodnie z 

dokumentacją techniczną, obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa i sztuką budowlaną. 

4. Zastosowane materiały i wyroby budowlane powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w 

budownictwie zgodnie z wymogami Prawa budowlanego tj. posiadać odpowiedni certyfikat i znak 

bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 

podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych,  zastosowane materiały powinny być najwyższej jakości. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować plac remontu własnym staraniem i na własny koszt, 

zapewniając ochronę mienia, warunki bhp i p.poż. oraz utrzymać porządek na budowie, a po 

zakończeniu robót doprowadzi plac remontu do stanu zgodnego z przeznaczeniem. 

 

 

 

 

 



 

   
 

                                                                        § 4 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wszelkich dokumentów i informacji 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do wprowadzenia Wykonawcy na budowę w terminie do 3  dni od 

podpisania umowy. 

3. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie do 3 dni od dnia zakończenia. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu umowy, 

w szczególności do udzielenia wszelkich wyjaśnień niezbędnych do należytego wykonania 

przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane 

roboty w wysokości i na warunkach określonych w § 5 umowy. 

 

 

 

 

                                                           § 5 

                                                                  Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wartość wynagrodzenia kosztorysowego za całość robót objętych umową na kwotę 

netto…………………(słownie:…………………………………………………………..zł.), podatek 

VAT………………(słownie:……………………………………………………………..zł.), kwota 

brutto…………………………(słownie:………………………………………………….zł.) 

2. Strony ustalają termin płatności 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego robót i dostarczenia do 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

     

 

 

§ 6 

Przekazanie i odbiór przedmiotu umowy 

 

1. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust.1 odbędzie się na podstawie protokołu odbioru 

sporządzonego przez Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania na piśmie 

gotowości do odbioru zgłoszonego przez Wykonawcę. 

2. W razie stwierdzenia podczas odbioru wad i usterek Zamawiający wyznacza w uzgodnieniu z 

Wykonawcą termin usunięcia tych wad. 

 

 

                                                             §7 

                                                                           Gwarancja 

Strony ustalają, że Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty, licząc od daty odbioru 

końcowego na okres……………………… 

 

§ 8 

Odstąpienie od umowy 

1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, 

że nie będzie w stanie trwale realizować swoich obowiązków wynikających z umowy. 



 

   
 

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, gdy 

Wykonawca: 

a) mimo pisemnego upomnienia nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub przerwał ich wykonanie na dłużej niż 14 dni, 

b) firma Wykonawcy ulega likwidacji, z wyjątkiem dobrowolności likwidacji w celu połączenia, 

przekształcenia lub reorganizacji, 

c) wydano w stosunku do firmy Wykonawcy nakaz zajęcia majątku w zakresie uniemożliwiającym 

mu wykonanie zamówienia, 

d) złożono wniosek w przedmiocie ogłoszenia upadłości wobec firmy Wykonawcy. 

3. Odstąpienie o którym mowa w §1,2 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona 

mająca zamiar odstąpienia od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 

 

 

 

 

§ 9  

Kary umowne 

 

 

1. W przypadku odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, obowiązany jest on zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 

całkowitej brutto przedmiotu umowy.  

2. Naliczenie przez zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z 

pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest terminie 14 dni od daty otrzymania ww. 

dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej.  

3. Naliczenie przez zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia go z 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

4. W przypadku gdy szkoda przekraczać będzie wartość zastrzeżonej kary umownej Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość  zastrzeżonej kary 

umownej, na zasadach ogólnych.  

 

 

 

 

§ 10 

Zmiany umowy 

 

 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

2. Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczących: 

a) Zmiany terminu ( skrócenie, wydłużenie) wykonania umowy, w sytuacji gdy wystąpiły 

okoliczności powodujące, ze wykonanie umowy nie jest możliwe w terminie, o którym mowa w 

§ 2 z uwagi na zmianę terminów wynikających z umowy o roboty budowlane, zawartej 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, 

b) Zmiany adres, osób reprezentujących Strony w przypadku zmian organizacyjnych, 



 

   
 

c) Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 4, 

d) Zmiany przywoływanych w przedmiotowej umowie ustaw oraz rozporządzeń, w przypadku 

uchwalenia nowych ustaw lub rozporządzeń mających odpowiednie zastosowanie, 

e) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, między innymi zjawisk nieprzewidywalnych w tym wystąpienia stanu epidem 

 

 

 

 

§ 11 

      Rozstrzyganie sporów 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964r. Kodeks cywilny oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Polski sąd 

powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

                                                                              

                                             

§ 12 

      Postanowienia ogólne 

 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 1 egz. dla 

Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.  

2. Integralną cześć umowy stanowi zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY 


