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UMOWA NR ........ 

  

Zawarta w dniu ……………………………………………  między: 

 

1.Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku ul. Ułańska 1; 09-402 Płock, KRS 

0000025475, NIP:774-10-79-234, REGON:610019467 zwanym dalej „Zamawiajacym” 

reprezentowanym przez: 

………………………………. 

a 

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

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym……………………………………….. 

o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz 

Zamawiającego, zgodnie z Ofertą i Opisem przedmiotu zamówienia, zadanie pn.:. 

Remont pomieszczeń w budynku szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego  w 

Płocku w celu prowadzenia bieżącej działalności placówki etap. 2. 

§ 2 

 

1. Szczegółowy zakres robót określony został w opisie przedmiotu zamówienia wraz z  

kosztorysem nakładczym oraz projekcie zamiennym.  

 

§ 3 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia  ………………………………….. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

 

§ 4 

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do należytego 

wykonania Umowy, w tym w szczególności: 

1) wykonanie robót zgodnie z postanowieniami Umowy, opisem przedmiotu zamówienia, 

przepisami prawa budowlanego, sztuką budowlaną, wymogami BHP, Polskimi Normami 

oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

2) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego, 

3) dostarczenie kompletu materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Umowy, 

4) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 

5) dbanie o porządek w miejscu prowadzenia prac i w pomieszczeniach przyległych oraz 

utrzymywał miejsca prowadzenia prac i pomieszczeń przyległych w należytym stanie i 

porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

6) sukcesywnie wywożenie z terenu budowy materiału z rozbiórek,  

7) zabezpieczenie i chronienie wyposażenia zlokalizowanego w strefie prowadzonych robót 

na terenie placówki oraz chodników i dróg dojazdowych, przed ich zniszczeniem lub 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan przestrzegania przepisów bhp, ochronę 

p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 

robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi 

robotami, 

9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach, 

wypadkach i innych zdarzeniach, 

10) dostarczenie Zamawiającemu Kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową  – w 

terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy pod rygorem odstąpienia o umowy, 

11) terminowe wykonywanie robót zgodnie z Umową, 

12) prowadzenie prac w taki sposób, aby umożliwiały sprawne funkcjonowanie placówki. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z nadzorem oraz dyrektorem szkoły 

organizacji prac budowlanych, w szczególności robót  związanych z przebudową 

instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz robót rozbiórkowych powodujących hałas 

prowadzonych na terenie szkoły, 

13) przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót pozwalającej na ocenę 
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należytego wykonania robót, 

14) zabezpieczenie dróg prowadzących do terenu budowy przed zniszczeniem lub 

zabrudzeniem, w tym spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub 

podwykonawców, oraz niezwłoczne usuwanie ziemi/błota naniesionego na ulice przez 

środki transportu Wykonawcy lub podwykonawców, 

15) usunięcie ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 

16) informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o konieczności wykonania robót 

dodatkowych i/lub zamiennych lub zaniechanych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia 

konieczności ich wykonania, 

17) na żądanie Zamawiającego, niezwłoczne udzielanie pisemnych informacji o stanie 

swoich zobowiązań wobec podwykonawców, 

18) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Wykonawca we własnym zakresie ustali i 

uzgodni z właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów z rozbiórki i 

dostarczy dokument potwierdzający przyjęcie odpadów do utylizacji .Koszty wywozu i 

utylizacji odpadów ponosi Wykonawca, 

19) udzielanie pisemnych odpowiedzi na wystąpienia Zamawiającego kierowane do 

Wykonawcy w okresie gwarancji lub rękojmi na roboty budowlane w zakresie 

możliwości i warunków realizacji prac budowlanych w obszarze Inwestycji, objętym 

gwarancją i rękojmią, których spełnienie nie powoduje utraty przez Zamawiającego 

uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi oraz do wskazania osoby/osób 

właściwych do kontaktów w przedmiotowym zakresie w okresie gwarancji                     

i rękojmi, 

20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które 

mogą wpłynąć na jakość lub termin zakończenia robót budowlanych, 

21) współpraca z Zamawiający w celu prawidłowej realizacji Umowy, 

22) wykonanie i utrzymanie na koszt własny zaplecza budowy wraz z zasileniem w energię 

elektryczną  i wodę oraz likwidacja po zakończeniu prac,  

23) zorganizowanie terenu budowy, ustalenie lokalizacji oraz wykonania i utrzymania 

niezbędnego zaplecza technicznego budowy, placu składowego materiałów w sposób 

powodujący jak najmniejsze uciążliwości dla  osób korzystających z terenu szkoły, 

24) przestrzeganie terminowego wykonania i przekazanie Obiektu oraz poświadczenie, że 

roboty zostały wykonane zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz z wszelkimi 

dokumentami umożliwiającymi dopuszczenie Obiektu do użytkowania zgodnie z jego 

przeznaczeniem, 

25) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem Umowy oraz 

za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 

26) zgłaszanie Zamawiającemu wykonania robót zanikowych lub ulegających zakryciu, 

27) usunięcie wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez nadzór w trakcie trwania 

robót, w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia, 

28) Wykonawca wykona przedmiot Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

29) dostarczenie atestów i certyfikatów na wbudowane materiały, 

30) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością w 

zakresie przedmiotu zamówienia do kwoty wskazanej w § 5 ust. 1, przedstawione na 

żądanie Zamawiającego, 

31) Wykonawca zobowiązany jest informować osoby fizyczne, których dane przetwarza o 

obowiązkach wynikających z art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 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 ( RODO). 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie placu budowy, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu, 

4) odbiór częściowy i końcowy przedmiotu umowy. 
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§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego § 1, zamawiający zapłaci wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ………………… (słownie: 

…………………………….) złotych, uwzględniające podatek od towarów i usług VAT – 

23%.................,  

2. Wynagrodzenie powyższe uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji 

przedmiotu umowy oraz wszystkie prace i czynności oraz ryzyka, które są niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy. 

3. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu 

umowy.  

§ 6 

1. Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego pełnić będzie …………………... 

2. Nadzór nad realizacją umowy  Wykonawcy pełnić będzie …………………………………………………. 

3. Wykonawca oświadcza, że osoba sprawująca funkcję Kierownika robót posiada 

wymagane przygotowanie zawodowe. 

 

§ 7 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego (pisemnie w przypadku odbioru końcowego), o 

gotowości do odbioru wykonanych robót. 

3. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia przystąpi 

do odbioru wykonanych robót. W przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru, 

Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie 

podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych robót i zaproponuje nowy 

termin. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady są nieistotne i nadają się do usunięcia, Zamawiający może dokonać 

odbioru robót Wykonawcy i wskazać w protokole odbioru roboty dotknięte wadami 

oraz ustalić wraz z Wykonawcą sposób i odpowiedni termin ich usunięcia przez 

Wykonawcę na jego koszt, a w braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku tego rodzaju wad Zamawiający ma 

prawo - bez wzywania Wykonawcy do ich usunięcia - do obniżenia wynagrodzenia 

Wykonawcy o wartość ujawnionych wad nieistotnych, w szczególności w przypadku, 

gdy usunięcie wad generowałoby po stronie Wykonawcy koszty niewspółmierne do 

rodzaju ujawnionej wady - w takiej sytuacji wartość obniżenia będzie przedmiotem 

wspólnych ustaleń z Wykonawcą w oparciu o obowiązujące normy, specyfikacje 

techniczne i inne, ogólnie przyjęte metodologie wyliczeń. Wybór opisanych powyżej 

uprawnień należy wyłącznie do Zamawiającego, a Wykonawca nie może z tego 

tytułu wnosić żadnych zarzutów, 

2) jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia - może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad, 

3) jeżeli wady są istotne i nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z 

przeznaczeniem,  Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, według 

zasad określonych w pkt 1 zdanie drugie, 

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny. 

5. Strony ustalają, że z czynności odbioru częściowego/końcowego przedmiotu umowy, 

będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak 

też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 

6. Podpisany przez Strony protokół odbioru robót jest podstawą do dokonania rozliczeń 

Stron. 

7.  Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez 

upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru końcowego robót.    
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§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, w szczególności w przypadkach 

opisanych w § 10. 

2. Wykonawca zobowiązany jest ponadto zapłacić Zamawiającemu kary umowne za: 

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto  (§ 5 

ust. 1) za każdy dzień zwłoki, 

2) zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze  przedmiotu umowy 

lub w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 1% wynagrodzenia brutto (§ 5 ust. 

1) za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego 

przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek; fakt usunięcia wad lub usterek 

musi być stwierdzone protokólarnie; do czasu sporządzenia protokółu uznaje się, że 

wady lub usterki istnieją. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktury za wykonane roboty. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas 

realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 35% wynagrodzenia brutto (§ 5 ust. 1). 

 

§ 9 

W razie wystąpienia 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 powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonania części umowy, a Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty 

kary umownej. 

§ 10 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w przepisach Kodeksu cywilnego Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczenia dodatkowego 

terminu, gdy: 

1) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie 

umowy, 

3) nieprzedłożenie kosztorysu zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 10. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy trybie 

natychmiastowym bez wyznaczenia terminu dodatkowego, gdy: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn 

lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

2) Wykonawca przerwała realizację Umowy i przerwa trwa dłużej niż 7 dni, 

3) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w sposób nienależyty, w szczególności 

nieterminowy lub niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, 

4) Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z warunkami technicznymi, 

5) Wartość kar umownych przekroczy kwotę określoną w § 8 ust. 6. 

6) Brak aktualnego ubezpieczenia oc w okresie trwania umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie, pod rygorem nieważności, wymaga formy 

pisemnej w terminie 30 dni od daty ustalenia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania Wykonawcę oraz 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca w terminie 14 dni do daty odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania 

sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania 

poszczególnych prac wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu 

na dzień odstąpienia i przedłoży je wraz z wykonaną częścią Umowy 

Zamawiającemu, 

2) w terminie 14 dni od daty przedłożenia zestawienia i wykonanej części Umowy, o 

której mowa w pkt 1, Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze 

stanem faktycznym i sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji części 

wykonanego przedmiotu Umowy. 
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5. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania Zamawiający ustali należne 

Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace oraz określi, które prace przyjmuje. 

 

§ 11 

1. Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi fakturami VAT – częściowymi i końcową. 

2. Podstawą do wystawienia faktur są protokoły odbioru częściowego/końcowego 

podpisany przez Strony Umowy, w których będą wyszczególnione wykonane elementy 

robót. Faktury będą wystawiane nie częściej niż 1 raz w miesiącu. 

3. Wykonawca oświadcza, że  jest/nie jest czynnym* podatnikiem podatku VAT – 

……………………………………. 

4. Wynagrodzenie  płatne będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w której wskazany 

zostanie numer niniejszej Umowy, wystawionej na:  

5. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

[*Ust.6-10 będzie miał zastosowanie w zależności od oświadczenia złożonego przez 

wykonawcę] 

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

mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment. Zapłatę w tym systemie uznaje 

się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 4. 

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  prowadzony jest 

rachunek VAT oraz że rachunek ten znajduje się w wykazie podmiotów, o którym mowa 

w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tzw. białej 

liście podatników VAT. 

8. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie 

spełnia wymogów określonych w ust. 7 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma 

się z dokonaniem zapłaty za realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego 

rachunku przez Wykonawcę, który będzie spełniał warunki określone w ust. 7. W takim 

przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie płatności za 

okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w ust. 3 do 7-go 

dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi 

z ust. 7. 

9. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 

Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 7 oraz 

ust. 8 okażą się niezgodne z prawdą. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić  Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z 

tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz 

zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, 

ale nie wyłącznie, z zakwestionowanych przez organy administracji skarbowej 

prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę 

faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy." 

 

§ 12 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na zakres robót 

budowlanych objęty niniejszą umową. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się następnego dnia po odbiorze końcowym przedmiotu 

umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrudnienia innego wykonawcy w celu 

usunięcia wad i usterek powstałych w okresie gwarancji, w przypadku gdy Wykonawca 

nie przystąpi do ich usunięcia w ciągu 3 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. Koszty 

usunięcia wad i usterek przez innego wykonawcę pokrywa Wykonawca będący stroną 

niniejszej umowy. 

4. Ustawowa rękojmia z tytułu realizacji robót budowlanych wynosi 5 lat. 

 

§ 13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy dla swej ważności, wymagają 

formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony – pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
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§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności 

przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

                                                       § 15 

Stosownie do wymogu określonego w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r. Zleceniobiorca został poinformowany, że: 

1.administratorem jego danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w 

Płocku z siedzibą: ul. Ułańska 1; 09-402 Płock, 

2.kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: 

iod@zdz.plock.com.pl 

3.dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4.dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa,  

5.dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat po ustaniu umowy, 

6.Zleceniobiorca posiada prawo do dostępu, do treści swoich danych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

7.Zleceniobiorca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Wykonawcy naruszyłoby przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, 

8.podanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę jest dobrowolne, jednakże odmowa 

podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy. 

 

§ 16 

Umowa została zawarta z uwzględnieniem obowiązującego w Zakładzie Doskonalenia 

Zawodowego w Płocku systemu jakości zgodnego z wymogami normy PN-EN ISO 

9001:2015. Strony zobowiązują się do przestrzegania procedur i instrukcji jakości przy 

realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 17 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

 

 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
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