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Załącznik Nr 2 

do zapytania ofertowego 

 

Umowa nr  …/ 2016  

zawarta w Warszawie w dniu …….. ……………………. 2016r. pomiędzy:  

Centralną Biblioteką Rolniczą im. Michała Oczapowskiego 

z siedzibą w Warszawie ( 00-950 ) przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, wpisaną do Rejestru 

Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod nr RIK  1; NIP 525-

15-74-557, reprezentowaną przez: 

Zbigniewa Filipkowskiego – p.o.Dyrektora 

zwaną dalej: Zamawiającym 

a  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną/-ym dalej: Wykonawcą 

łącznie zwanych: Stronami 

o treści następującej:  

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy („Umowa”) jest remont polegający na wymianie 

wyeksploatowanej warstwy sufitu (tynku) oraz pracach malarskich w dwóch pomieszczeniach 

mieszkalnych znajdujących się w budynku magazynowo – mieszkalnym , należącym 

do Centralnej Biblioteki Rolnicze, położonym w miejscowości Konstancin Jeziorna przy ul. 

Warszawskiej 73. 

2. Szczegółowy zakres robót jest opisany w dokumentacji: Projekt wykonawczy i Przedmiarze 

robót (Kosztorysie ślepym). Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z ww. dokumentami 

i oświadcza, że są one kompletne oraz stwierdza, iż posiada wystarczające informacje 

do wykonania prac remontowych w ramach przedmiotu umowy. 

3. Materiały do realizacji przedmiotu umowy zakupi i dostarczy Wykonawca. Wykonawca 

oświadcza, iż zakup materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym 

wyrobów budowlanych, przeniesienia ich własności na Zamawiającego, wliczył 

w wynagrodzenie, jakie określił w doręczonej Zamawiającemu ofercie.  

4. Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą zamontowania wszelkie materiały i wyrobu budowlane 

stają się własnością Zmawiającego.  
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§ 2 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania 

protokołu wprowadzenia Wykonawcy na teren robót, tj. w dniu …………………r. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31 sierpnia 2016r.  

§ 3 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie 3 dni 

licząc od dnia podpisania Umowy; 

2) Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 

3) Odebranie robót wykonanych w ramach przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego 

należytego wykonania; 

4) Zapłata Wynagrodzenia.  

2. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 

1) Realizacja przedmiotu umowy; 

2) Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym  

przepisami prawa;  

3) Okazanie, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego 

przy remoncie wyrobu; 

4) Utylizacja oraz zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich 

wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 

5) Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy 

oraz oświadczenie, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z Umową; 

6) Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 

otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; 

7) Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 

i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

8) Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 

do ich usunięcia. 

§ 4 
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Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi Umową 

przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane 

§ 5 

1. Za wykonanie obowiązków wskazanych w Umowie - w tym realizacji Przedmiotu umowy - 

oraz wynikających z przepisów prawa, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

………. zł. brutto („Wynagrodzenie”). Wynagrodzenie ze zdania poprzedzającego obejmuje 

podatek od towarów i usług (VAT). 

2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 

VAT.  

3. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę po odbiorze końcowym Przedmiotu 

Zamówienia. 

4. Termin płatności Strony ustalają na 14 dni od doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. 

5. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

6. Za termin zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 6 

Za datę wykonania przez Wykonawcę remontu w ramach Przedmiotu umowy uznaje się datę 

zgłoszenia do odbioru potwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

§ 7 

1. Za opóźnienie w wykonaniu remontu w ramach przedmiotu umowy Wykonawca jest 

zobowiązany  zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 zł. płatną w tej wysokości 

za każdy z osobna dzień opóźnienia.  

2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany 

do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokość 40 zł.  za każdy z osobna dzień 

opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych 

przez Wykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1 000 

zł.  

5. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie 

przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 1 000 zł. 

Kara umowna nie jest należna w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy 

z przyczyn wskazanych w art. 649
4 

§ 1 kc.  

6. Kary umowne, o jakich jest mowa w § 7 Umowy są płatne w terminie 7 dni od wezwania.  

§ 8 
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, gdy: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację remontu 

w ramach przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

2) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Umową, 

dokumentacją, o jakiej jest mowa w § 1 ust. 2 Umowy. 

2. Strony uznają przyczyny odstąpienia wskazane w ust. 1 pkt 1) i 3) za zawinione 

przez Wykonawcę.     

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający odmawia 

bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru. 

4. Odstąpienie od umowy o którym mowa w ust.1 i 3, powinno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Zamawiający jest uprawniony skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy do dnia 30 

września 2016r.  

§ 9 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 10 

Wykonawca wyznaczył .................................................... jako osobę odpowiedzialną za realizację 

Umowy posiadającą uprawnienia nr .................... z dnia……….....… wydane przez 

........................................................................... 

Zamawiający wyznaczył inspektora nadzoru w osobie ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

posiadającej uprawnienia upr. bud. Nr ……. 

§ 11 

1. Załączniki do Umowy:  

1) załącznik nr 1 Oferta Wykonawcy; 

2) załącznik nr 2 Kosztorys Wykonawcy; 

3) załącznik nr 3 – Projekt wykonawczy  

- stanowią jej integralną część.  

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwie otrzymuje 
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Zamawiający, a jedną Wykonawca. 

 

 

Zamawiający   Wykonawca 


