
Załącznik nr 2 

 

PROJEKT UMOWY 

 

zawarta w dniu ….................r pomiędzy Gminą Miasto Braniewo Zakładem Gospodarki 

Komunalnej w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1 NIP 582-160-78-00 zwanym dalej 

Zamawiającym, którego reprezentuje 

Pan Andrzej Karpiński – Dyrektor ZGK 

przy kontrastygnacie Pana Janusza Janowiaka – Głównego Księgowego ZGK 

a ….......................................... prowadzącym działalność gospodarczą pod 

firmą: …...................................................................................................................................

...........NIP …......................................, 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace w zakresie rzemiosła 

zduńskiego polegające na przestawieniu pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych 

stanowiących komunalny zasób Gminy Miasta Braniewa. 

2. Zamówienie będzie realizowane w lokalach zamieszkałych. 

3. Szczegółowy zakres prac remontowych (prace zduńskie) oraz termin rozpoczęcia 

i zakończenia robót zostanie określony indywidualnie do potrzeb Zamawiającego. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy/front robót, wskaże punkt poboru wody, 

energii elektrycznej itp. na pisemny wniosek Wykonawcy. 

5. Przekazany plac budowy/front robót Wykonawca zabezpieczy celem zachowania 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa osób trzecich. 

6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnych powstałych szkód będących 

następstwem wykonywania niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest 

do utrzymywania porządku i wykonywania na bieżąco prac porządkowych po robotach 

zduńskich w lokalu mieszkalnym, na klatce schodowej w budynku i na terenie przyległym. 

7. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu wszelkie zauważone podczas wykonywania robót 

nieprawidłowości np. pęknięcia ściany zapiecowej, komina, niedrożności przewodu 

kominowego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, 

polskimi i branżowymi normami oraz przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach 

zawodowych. 



9. Wykonawca będzie realizował roboty z materiałów własnych oraz z wykorzystaniem 

materiałów z odzysku (pozostałych z rozebranego pieca). Zakupione i zastosowane  

w trakcie robót materiały muszą posiadać atesty, aprobaty, certyfikaty, dopuszczenia 

odpowiednich instytucji. 

10. Nadzór nad realizacją prac z upoważnienia Dyrektora ZGK będzie sprawował majster 

d/s technicznych Pan Jacek Gawryś. 

 

§ 2 

1. Wykonawca powinien pisemnie powiadomić Zamawiającego o opóźnieniu robót podając 

przyczyny opóźnienia oraz czas na jaki termin ich wykonania może ulec przesunięciu. 

2. Jeżeli w stosunku do terminu wykonania robót z winy Wykonawcy nastąpi znaczne 

opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający może przerwać wykonanie prac 

przez Wykonawcę i odstąpić od umowy w całości. 

 

§ 3 

1. Okres gwarancji na wykonanie jednostkowej roboty w ramach niniejszej umowy wynosi 

36 miesięcy i biegnie dla poszczególnych pieców od dnia ich protokolarnego 

odbioru/pisemnego  potwierdzenia robót. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych 

prac; 

2) usunięcie tych wad i usterek, stwierdzonych w toku czynności odbioru ujawnionych  

w okresie trwania gwarancji. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia stwierdzonych wad lub 

usterek w terminie wskazanym przez Zamawiającego, pod rygorem powierzenia usługi 

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

4. Opóźnienie w usunięciu wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego 

będzie skutkowało karą umowną w wysokości 2% za każdy dzień opóźnienia wartości 

przestawianego  pieca. 

 

§ 4 

Rozliczenie robót będzie następowało po wykonaniu i odbiorze przestawionego pieca  

za zaoferowaną cenę uzgodnioną wcześniej z Zamawiającym. 

 

§ 5 



1. Za wykonany przedmiot umowy Wykonawca wystawi fakturę VAT, która zostanie 

opłacona przez Zamawiającego w formie przelewu bankowego, w terminie 21 dni od daty 

zarejestrowania jej wpływu w ZGK w Braniewie. 

2. Wykonanie przedmiotu umowy musi być potwierdzone protokołem odbioru robót. 

 

§ 6 

1. Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada jedna ze stron umowy, jest ona 

zobowiązana do zapłaty drugiej stronie umowy kary umownej w wysokości 20% wartości 

przedmiotu umowy. 

2. Za nieterminową zapłatę faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 

 

§ 7 

1. Wszelkie spory będzie rozstrzygać sąd właściwy do siedziby Zamawiającego. 

2. Umowa nie podlega cesji. 

 

§ 8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną  

w formie aneksu na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

W sporach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 10 

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron. 

 

 

Wykonawca                                                                                       Zamawiający 

 

 


