
Umowa 

Umowa zawarta w dniu ……………… w Braniewie pomiędzy:  

Nabywcą: Powiat Braniewski, Pl. Józefa Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo,                             

NIP 582-160-80-53, 

Odbiorcą: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Moniuszki 22E, 14-500 

Braniewo reprezentowanych przez Dorotę Wiśniewską Dyrektora Specjalnego  Ośrodka 

Szkolno Wychowawczego  

zwanym dalej Zamawiającym a     

…………………………………………………………………………………… 

  zwanym dalej Wykonawcą 

 W wyniku wyboru Wykonawcy na podstawie rozstrzygnięcia zamówienia w trybie 

rozeznania rynku  nr sprawy P-SOSW-227-2/2020 na podstawie postanowień regulaminu 

udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 

równowartości kwoty 30000 euro ( uchwała Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 

16.04.2014r. Nr 397/14 ) została zawarta umowa następującej treści: 

§1 

1.Przedmiotem umowy jest  „wykonanie izolacji ściany piwnic w budynku Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie ul. Moniuszki 22E”. 

Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 

a) rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm, 

b) wykopy o głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami 
istniejących fundamentów w gruncie kategorii III,  

c) odgrzybianie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2, 
przy użyciu szczotek stalowych,  

d) oczyszczenie i zmycie podłoża,  



   e) przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w 
technologii Deitermann, 

f) gruntowanie ręczne EUROLANEM 3K,  

g) wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX 10, 

 h) szpachlowanie powierzchni pionowych masą SUPERFLEX 10,  

i) uszczelnienie masą SUPERFLEX 10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody 
działającej pod ciśnieniem - 2x,  

j) zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm 
w gruncie kategorii III,  

k) wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, 

l) podsypka piaskowa oraz  zagęszczanie ręczne, 

m)  ułożenie  obrzeży betonowych  o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem, 

n) ułożenie chodników  z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - szerokie spoiny, 

o) wykonanie robót zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§2 

Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne                        

do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca potwierdza, że przed 

złożeniem oferty miał możliwość zapoznania się z obiektem szkolnym, istniejącymi 

instalacjami, dokumentacją techniczną – i nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag                        

oraz potwierdza, że przyjmuje odpowiedzialność za wykonanie całości przedmiotu Umowy      

za wynagrodzeniem określonym poniżej.  

§3 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót samodzielnie. 

§4 

1. Całkowita wartość umowy wynosi brutto: ................. (słownie: ..... złotych ).  

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy oraz nie 

będzie domagał się podwyższenia wynagrodzenia.  

 



3. Wykonawca wystawi fakturę VAT, obejmującą wartość umowy, w terminie 7 dni od 

dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót.  

 

4. Płatność za przedmiot umowy nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 

14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§5 

Strony postanawiają, iż Wykonawca wykona całość zobowiązań wskazanych w § 1                           

w terminie do dnia 20.09.2020r.,  

 

§6 

Wykonanie umowy zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego.  

 

§ 7 

1. Wykonawca zapewnia wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań gwarancyjnych 

zawartych w swojej ofercie.  

2. Okres gwarancji przedmiotu umowy wynosi ........... miesięcy.  

3. Gwarancja rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego.  

4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatne wykonywanie napraw 

gwarancyjnych i usuwanie wszelkich usterek.  

5. Niezależnie od roszczeń z tytułu gwarancji  – Zamawiającemu przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi. 

6.  Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady dostarczonych 

materiałów i wykonanych robót. 

 

§ 8 

1. Za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy netto 

za każdy dzień jednak nie mniej niż 1000 zł netto.  

2. Kara umowna staje się wymagalna następnego dnia po zajściu zdarzenia 

wywołującego obowiązek jej zapłaty.  



3. Niezależnie od kary umownej, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych, w tym do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. Kary umowne mogą być kumulowane.  

          

 

  § 9 

 

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

ze Stron. 

 

 

 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 


