
PROJEKT  

 Umowa 272…………….. 

zawarta w dniu ……………………. r. pomiędzy Gminą Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 

Pacyna, NIP 971-066-41-97, 

reprezentowaną przez Wójta Pana Krzysztofa Woźniaka  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Panią Elżbieta Szymańską- zwanymi dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 
zwanym(ą) dalej „Wykonawcą” 

§ 1. 

1.Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  dostawy materiałów 
budowlanych do realizacji zadania pn.: „Remont kuchni, łazienki, pomieszczenia socjalnego 

oraz rynien strażnicy OSP Janówek”. 

 

2. Szczegółowy zakres obejmuje : 

 

1. Styropian Fasada 100x50x10 cm -powierzchnia -275 m² 

2. Styropian fundamentowy 100x50x5 cm ilość-30 m² 

3. Styropian 100x50x2 cm – 3 paczki (twardy podłogowy) 

4. Siatka do ociepleń  z włókna szklanego - 325 m² 

5. Klej Kleib C1 do przyklejania  styropianu -40 szt. worki o pojemności 25 kg 

6. Klej Kleib C2 do zatapiania siatki  z włókna szklanego -60 szt. worki o pojemności 25 kg 

7. Narożnik aluminiowy z siatką 10x10  długość 3 m- 30 sztuk.  

8. Listwa startowa pod styropian aluminiowa  szerokości 100 mm  -długość 50 mb  

9. Kołki do  mocowania do styropiany 10x200mm – 1000 szt.  

10. Kołki (szybki montaż)  o średnicy10 x 120 mm. - 100 szt. 

11. Rynna dach. PCV125 grafit/4mb- 7 szt. 

12. RN Hak PCV 125 grafit  -  50 szt. 

13.RN wylot/lej spust PCV 125/100 grafit -4 szt.  

14. RN zaślepka rynny prawa grafit-2 szt. 

15.RN zaślepka rynny lewa grafit-2 szt. 

16.RN kolano PCV100/67 grafit-8 szt. 

17.Kolanko PCV 100/67 grafit (wylewka )-4 szt. 

18.RN rura spustowa PCV 100 grafit/4mb- 4 szt. 

19.RN obejma rury PCV 100/x8x200 grafit( długość kołka 20 cm)-10 szt. 

20.Blacha płaska –siwa  ciemna -5 arkuszy. 

21.Wkręty   do blachy farmer 4,8x 35 -250 sztuk (szare ciemne ) 

22.Farba silikonowa zewnętrzna FOVEO  FN 30 wraz z gruntem silikonowym GN 30 do     

      malowania elewacji  na powierzchnię 320m² (kolor do uzgodnienia w czasie realizacji    

      zamówienia)  

 

23.Farba emulsyjna wewnętrzna odporna  na szorowanie – zmywalna 30 litrów (kolor do               

      uzgodnienia ) 

24.Sufit podwieszany  kasetonowy  typu -amstrong kompletny  na powierzchnię sali o wym.  

      9x10,4m wysokość podwieszenia około 1,3 m  

25.Sufit podwieszany  kasetonowy typu-amstrong kompletny  na powierzchnię sufitu o wym.  



     2,6x3m wysokość podwieszenia około 0,5 m  

26.Sufit podwieszany  kasetonowy typu-amstrong kompletny  na powierzchnię sufitu o wym.  

     2,6x4,2 m wysokość podwieszenia około 0,5 m  

27.Sufit podwieszany  kasetonowy typu amstrong kompletny  na powierzchnię sufitu o wym.    

     2,6x4,2 m wysokość podwieszenia około 0,5 m  

28.Wełna mineralna do ocieplenia  grubość 15 cm  powierzchnia o wym. 9x 10,4 m  

29.Wełna mineralna  do ocieplenia grubość 15 cm. Pow.2,6x3 m 

30.Wełna mineralna  do ocieplenia grubość 15 cm. Pow.2,6x4,2 m 

31. Pustak -Suporex  120x240x590 -300 szt. 

32. Zaprawa cienkowarstwowa Kleib C 14 szara 25kg-15 szt. 

33. Cement -1500 kg 

34. Beton posadzkowy z dostawą (gruszka+ pompa) 5 m³ 

35. Drut zbrojeniowy żebrowany Ø12– długość 12 m -6 szt. 

36. Drut zbrojeniowy gładki Ø 6– długość 6m 15 szt. 

37. Gładź gipsowa CEKOL C45 – 5 szt. 

38. Zaprawa  szpachlowa do spoinowani płyt karton-gips  CEKOL C40 worki 16 kg -6 szt. 

38. Siatka  do spoinowania  płyt karton-gips  -100mmx20 mm - 5 szt. 

39. Klej do płytek KLEIB C10 -20 szt. 

40. Płyta karton gips ( zielona) 1,2x2,6 - 60 szt.  

41.Klej do mocowania płyt kartonowo gipsowych  do tynków  - 5 worków. 

42.Fuga Atlas - ciemny brąz 5 kg. - 4 szt. 

43.Pianka montażowa- pistoletowa -10 szt. 

44.Drzwi łazienkowe+ futryna 80 cm -1. szt. (kolor biały)  

45.Drzwi pełne + futryna 100 cm -2szt.(kolor biały) 

46.Drzwi pełne+ futryna (zewnętrzne metalowe) 80 cm -1szt. (do pomieszczenia gospodarczego   

     kolor siwy ciemny) 

47.Płytka ścienna – 75 m² (rozmiar płytek oraz wzór i kolor do uzgodnienia) 

48.Płytka podłogowa (gres) -25 m² (rozmiar płytek oraz wzór i kolor do uzgodnienia) 

49.Farba do malowania metalu  kolor siwy ciemny- 5 litrów 

50.Kolano z wieszakiem wavin-7 szt. 

51.Kolano Ø 16 wavin kont 90 stopni -12 szt. ( kształtki zaciskowe ) 

52.Dwuzłączka pex wavin Ø 16 - 6 szt. ( kształtki zaciskowe ) 

53.Złączka pex wavin 16x1/2 gz -6 szt. ( kształtki zaciskowe ) 

54.Złączka pex wavin 16x1/2 gw -6 szt. ( kształtki zaciskowe ) 

55.Złączka pex wavin 16x3/4 gz -6 szt. ( kształtki zaciskowe ) 

56.Złączka pex wavin 16x3/4 gw -6 szt. ( kształtki zaciskowe ) 

57.Rura pex Ø 16 wavin 60 mb.  

58.Peszel osłona do rur Ø 18  60 mb 

59.Konsola wodomierza 3/4 -1 szt.  

60.Wodomierz ¾-1 szt. 

61.Przepływowy ogrzewacz wody o mocy 5/5 kw -1 szt.  

62.Zestaw łazienkowy Cersanit komplet szafka + umywalka  oraz syfon i bateria -1 szt.  

63.WC kompakt Cersanit wraz z deską  twardą  -1 szt. 

64.Pisuar Cersanit z baterią pisuarową oraz syfonem –1 szt.  

65.Rury kanalizacyjne wavin Ø 160  długość 2 m- 4 szt. 

1 m -3 szt. 
66.Rury kanalizacyjne wavin Ø 110  długość 2 m- 4 szt. 

1 m -3 szt. 



 67.Rury kanalizacyjne wavin Ø 50  długość 1 m- 3 szt. 

                                                                  0,5 m - 4 szt. 

                                                                  0,3 m - 5 szt. 

                                                                  0,25 m-5 szt. 

68.Kolana kanalizacyjne wavin każdego rodzaju i kąta po 5 szt. od Ø 50 do Ø 160  

 69.Zaworek do WC -1szt. 

70.Belka rozdzielacza 3 sekcje -1szt.   

71.Belka  rozdzielacza  6 sekcji -1 szt. 

 72.Zaworki mini do rozdzielacza 9 szt.  

 73.Szafka do  rozdzielacza podtynkowa  z mocowaniami  ( na dwie belki rozdzielacza)  -1 szt. 

 74.Redukcja  ocynk  z 1x3/4  cala – 2 szt. 

 75.Uchwyty do mocowania  rur z gumą Ø 18-22 pojedynczy -15 szt.  

 76.Zawór 3/4  z  dźwignią -2 szt. 

    

§ 2. 

1. Strony zgodnie ustalają, że odbiór końcowy obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia.  

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru, Zamawiający wyznacza termin 

odbioru nie później niż 2 dni od otrzymania tej informacji .  

3. Za datę odbioru uznaje się datę sporządzenia i podpisania protokołu końcowego. Ujawnienie 

wad przy odbiorze wstrzymuje podpisanie protokołu odbioru końcowego. 

3. Termin wykonania zamówienia ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 10 sierpnia 2020 r.    

 

§ 3. 

1.Wynagrodzenie za przedmiot zamówienia strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę  
netto –  ……………………………………………………………………………………….. zł  
(słownie: ………………………………………………………………………………………)  
podatek VAT –  ………………………………………………………………………………….. 
(słownie:  ……………………………………………………………………………………… 
brutto –  …………………………………………………………………………………………. 
(słownie: ………………………………………………………………………………………… 
2. Wynagrodzenie ustalono na podstawie oferty Wykonawcy, który przed jej złożeniem dokonał 

wizji lokalnej, a w ofercie uwzględnił wszystkie okoliczności mogące wpłynąć na koszty realizacji 

zamówienia. 

3. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT. 

4. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia będzie stanowiła faktura wystawiona po uprzednim 

bezusterkowym odbiorze robót końcowych.   

5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na konto bankowe Wykonawcy ………………………… 

na podstawie poprawnie wystawionego rachunku w terminie 30 dni od daty otrzymania.  

 

§ 4. 

1. W ramach rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca  zobowiązany jest do 

nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni od ich  zgłoszenia w formie pisemnej lub 

elektronicznej. 



Wykonawca wskazuje adres elektroniczny, gdzie Zamawiający przekazuje zgłoszenie dotyczące 

ujawnionych przez niego wad w przedmiocie umowy. 

 

§ 5.  
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:  
a) w wysokości 5%  wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 3 ust. 1 w sytuacji, gdy: 
- Wykonawca mimo zawarcia umowy nie przystąpi do wykonywania prac przez okres 7 dni 
(Zmawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od stwierdzenia tej okoliczności)  lub  
-Wykonawca lub Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada, 
Wykonawca,  
b) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 3 ust. 1za każdy dzień opóźnienia 
w realizacji zamówienia.  
c) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w  § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia 
w usunięciu wad po upływie terminu z § 4 ust. 1. 
 

§ 6.  
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany 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 miesiąca od powzięcia wiadomości  
o powyższych okolicznościach.  
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie zapłaty należnej mu z 
tytułu wykonania części umowy.  
4. Odstąpienia od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
 

§ 7.  
Każda zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności.  
 
 

§ 8.  
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.  
 

§ 9.  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego  
 
 

§ 10.  
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
stron.  

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA 

 


