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Płock ……..2017 
 

UMOWA nr ………….. 
 
 zawarta w Płocku, w dniu ………….. roku pomiędzy  Gminą – Miastem Płock 
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Płocku, ul. Harcerza Antolka 
Gradowskiego 24, 09-402 Płock, NIP 774-26-64-012, REGON 000705048, 
tel. 0 (24) 364 70 14, fax 0 (24) 364 70 19. reprezentowanym przez; 
- dyrektora ośrodka Pana Bogusława KACZKOWSKIEGO, pełnomocnictwo nr 483/2011 
z dnia 09 września 2011 r. zwanego dalej „Zamawiającym”  
a 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
zwanego dalej „Wykonawcą” o następującej treści; 
 

§ 1 Przedmiot umowy 
 
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić remont pomieszczenia 
świetlicy internatu  na II piętrze budynku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
nr 1, polegającym  na; 
- naprawie, malowaniu ścian i sufitu świetlicy internatu na II piętrze farbą emulsyjną, 
lamperii lakierem bezwonnym; 

a) przygotowanie ścian i sufitu, zerwanie warstwy farby istniejącej, uzupełnienie ubytków,  
    położenie gładzi na ścianach i suficie – 151,85 m²; 
b) dwukrotne malowanie ścian i sufitu  farbą emulsyjną – 105,95 m²; 
c) dwukrotne malowanie lamperii  lakierem bezzapachową – 45,9  m²; 
d) wykonanie porządków w trakcie robót i po ich zakończeniu; 

-wywiezienie gruzu z remontu. 
Wybrany oferent zobowiązuje się wykonać prace remontowe od 26.06.2017 r do 21.07.2017r 
 
 

§ 2 Warunki bezpieczeństwa 
  
            Wykonawca odpowiada za  zabezpieczenie  terenu budowy pod względem   
            bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. 
             Na terenie obiektu – placówka oświatowa – obowiązuje zakaz palenia tytoniu i  
             spożywania napojów alkoholowych. 

§ 3 Wartość umowy 
  
      Za wykonanie przedmiotu umowy, określonej w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie w wysokości; 

- netto-  ………… zł. 
- VAT w wysokości 23 % - …………….  zł 
- Razem ………. zł. ( słownie; 
………………………………………………………………………………………
……………………… złotych) 

 Faktura lub rachunek musi zawierać pozycję; 
  - prace remontowe  w świetlicy internatu SOSW nr 1, zgodnie z umową nr …………… ; 
Faktura lub rachunek musi być wystawiony na ; 
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Nabywca; 
Gmina- Miasto Płock 

Pl. Stary Rynek 1 
09-400 Płock 

NIP 7743135712 
Płatnik/Adresat/Odbiorca 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 
Ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24 

09-402 Płock 
                  
Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po zakończeniu i komisyjnym przyjęciu robót 
przez komisję wyznaczoną przez zamawiającego. 
 
 Źródło finansowania Budżet dział 854 rozdział 85403 zadanie P2/ SO 001    
utrzymanie budynku wraz z obsługą  § 4270         
Należność płatna w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury na wskazane przez 
Wykonawcę konto bankowe. 

 
Wykonawca udzieli 2 letniej gwarancji na wykonane prace. 

 
 

§ 4 Inne postanowienia 
 

Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości 
ustawowej. 
W przypadku odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy, strona odstępująca zapłaci karę 
umowną w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia , o którym mowa w § 2 ; 
Jeżeli w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy powstanie 
szkoda, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia w pełnej wysokości. 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron, 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
 

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu właściwym sądom powszechnym. 
 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na trzech stronach 
ponumerowanych, jeden dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

 
 

 
ZAMAWIAJĄCY                               WYKONAWCA 
 


