
Załącznik nr 3 

UMOWA nr WAD.2601.144.2018 (projekt) 

na wykonanie prac malarskich 

 

zawarta w dniu…………. 2018 r. we Wrocławiu pomiędzy: 

Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,                                    

50-044 Wrocław, ul. Piłsudskiego15-17, nr NIP 897 16 70 405, reprezentowanym przez: 

p. Zbigniewa Michalewskiego – Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin  

i Nasiennictwa we Wrocławiu zwanym dalej: "Zamawiającym" 

a 

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

… 

zwanym dalej: “ Wykonawcą”. 

 

§ 1 

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonania prac malarskich w pomieszczeniach biurowych Oddziału w Głogowie 

położonych na parterze budynku przy ul. Sikorskiego 45 w Głogowie opisanym 

w „Szczegółowym opisie zakresu prac malarskich” stanowiącym Załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy. 

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy własnymi siłami przy użyciu własnego sprzętu  

i narzędzi oraz niezbędnych materiałów.  

3. Wykonawca wykona roboty zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi oraz 

będzie przestrzegał przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Kolorystykę farb Wykonawca ustali z przedstawicielem Zamawiającego określonym w § 7 

ust. 1. 

 

§ 2 

1. Ustala się termin realizacji umowy w okresie od …………… do …………….. r. (jednak 

nie później niż do 30.09.2018 r.). 

2. Odbiór robót przeprowadzony zostanie w obecności obu stron na podstawie protokołu 

odbioru podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

§ 3 

1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ustalone w zapytaniu ofertowym z dnia ………………. (stanowiącym Załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy) obejmujące wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

w wysokości ………………..………. brutto (słownie: …………………………………), 

w tym należny podatek VAT w wysokości……………… (słownie:………………………). 

2. Zapłata nastąpi w formie przelewu na podstawie wystawionego przez Wykonawcę 

dokumentu obciążającego w terminie do 14 dni od jego otrzymania przez Zamawiającego. 

Podstawą wystawienia ww. dokumentu może być tylko bezusterkowy protokół, o którym 

mowa w § 2 ust. 2. 
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3. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym koszty materiałów i robocizny, i nie może zostać zmieniona 

w trakcie realizacji umowy. 

 

§ 4 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku czynności odbiorowych wad 

nadających się do usunięcia. Zamawiający może: 

a) dokonać odbioru ustalając termin ich usunięcia,  

b) odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. 

2. Ustala się termin usunięcia wad na 5 dni kalendarzowych od dnia formalnego zgłoszenia. 

3. W razie nie usunięcia wad ww. terminie Zamawiający zleci na koszt Wykonawcy 

zastępcze wykonanie prac innemu wykonawcy. Koszty wykonania tych prac pomniejszą 

wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1. 

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi wad trwałych 

Zamawiający może: 

a) obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej; 

b) żądać ponownego wykonania przedmiotu lub części umowy.  

 

§ 5 

1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela 24-ro miesięcznej gwarancji. Bieg terminu 

rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. 

Gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz wady w wykonawstwie.  

2. Wykonawca zobowiązany jest usunąć ewentualne wady wynikłe w okresie trwania 

gwarancji lub rękojmi w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez 

Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Prace będą realizowane w budynku, w którym przebywają i są zatrudnione inne osoby, 

w związku z tym Wykonawca wszystkie czynności będzie wykonywał przestrzegając 

obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania osób, którymi będzie się 

posługiwał w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, podczas wykonywania 

przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone 

Zamawiającemu i osobom trzecim powstałe w trakcie i w związku z wykonywaniem 

umowy oraz z tytułu nienależytego jej wykonania. 

 

§ 7 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do prowadzenia spraw związanych z realizacją 

niniejszej umowy jest p. Anna Baleja – kierownik Oddziału w Głogowie, tel. nr 76 833 38 52. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do prowadzenia spraw związanych z realizacją 

umowy jest p. ……………………………………….……… tel. nr ……………………….… 

 

§ 8 
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Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej 

umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

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

     Zamawiający        Wykonawca 


