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zawarta w dniu ………...06.2020 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim, pomiędzy:  

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski  – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowcu 

Świętokrzyskim z siedzibą ul. Świętokrzyska 11, 27-400 Ostrowiec Św., którą reprezentuje:  

Piotr Węglewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na mocy upoważnień 

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:  Nr IV/533/2017 z dnia 11.10.2017 r. i Nr 

V/53/2020 z dnia 21.01.2020 r. 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a  

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

reprezentowana przez: 

…………………………………. 

zwanym  dalej  Wykonawcą. 

 

                       § 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania:  

Dostawa oraz wymiana armatury sanitarnej na armaturę PRESTO w szatniach: 

103,105,106,107 i 108 oraz w łazienkach w obrębie kas w budynku Pływalni Rawszczyzna  

przy ulicy Mickiewicza 32 w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

Zakres prac objętych Umową oraz wykaz armatury PRESTO do montażu określa  

Załącznik nr 1, który stanowi integralną część niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i 

doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy i zobowiązuje się je 

wykonać z należytą starannością oraz z aktualnym poziomem wiedzy i techniki.  

3. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji umowy do  przestrzegania przepisów i zasad 

BHP oraz p. poż. we wszystkich miejscach wykonywania robót i miejscach składowania 

materiałów zgodnie z przepisami i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego 

porządku na miejscu realizacji prac, i w jego otoczeniu. 

 

                                                                        § 2 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

1) uszkodzenia instalacji, urządzeń, wyposażenia, elementów obiektu w trakcie realizacji 

robót, 

2) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym 

z miejscem realizacji prac, 

3) szkody i krzywdy związane ze zdarzeniami, o których mowa w pkt 1-2; 

4) szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym przepisami BHP. 

                                                                       § 3 

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt: 

1) nadzór nad realizowanymi robotami,  

2) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem 

bezpośrednim nad robotami, 

3) pracę sprzętu budowlanego i środków transportu, 



4) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu, a wynikających z zakresu 

prac, 

5) właściwe warunki składowania materiałów i ich ochronę, 

6) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający 

bezpieczne ich prowadzenie, 

7) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi i mienia, 

8) z chwilą rozpoczęcia prac Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów 

pochodzących z rozbiórki, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( Dz.U. z 2019r. 

poz. 701, z późniejszymi zmianami) (dotyczy w szczególności gruzu i innych odpadów, 

zdemontowaną armaturę należy przekazać Zamawiającemu). 

 

                                                                       § 4 

1. Wszelkie prace związane z realizacją zamówienia będą realizowane podczas przerwy w 

funkcjonowaniu Pływalni Rawszczyzna    

Teren robót zostanie przekazany Wykonawcy w terminie od: …….06.2020 do 15.08.2020 r.. 

2. Rozpoczęcie robót nastąpi w dniu przekazania Wykonawcy terenu  prac i niezbędnych 

dokumentów. 

3. Wykonawca wykona we własnym zakresie niezbędne do prowadzenia robót urządzenie  

miejsca realizacji prac. Po zakończeniu robót przed podpisaniem końcowego protokołu 

odbioru Wykonawca dokona uprzątnięcia miejsca realizacji prac. 

4. Wykonawca, oświadcza, iż zapoznał się z zakresem prac, miejscem jej realizacji, a 

wskazana wartość wynagrodzenia, obejmuje wszelkie niezbędne koszty do prawidłowej 

realizacji usługi 

4. Zakończenie robót nastąpi do  dnia 15.08.2020 r.. O zakończeniu robót Wykonawca   

powiadomi  Zamawiającego. 

5. W razie stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym,  zostaną one zaznaczone w protokole  

wraz  z terminem ich usunięcia przez Wykonawcę. Jeżeli protokół stwierdzający wady nie  

będzie zawierał takiego terminu, Wykonawca będzie obowiązany usunąć wady w ciągu 2 dni 

od daty sporządzenia  protokołu. 

§ 5 

W celu wykonania robót, o którym mowa w § 1 umowy, Zamawiający zobowiązuje się 

udostępnić Wykonawcy energię elektryczną oraz wodę. 

 

§ 6 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót zaistnieją jakiekolwiek przyczyny niezależne od 

Wykonawcy, ze względu na które termin zakończenia robót nie może być dotrzymany, 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi o nich na piśmie Zamawiającego  pod rygorem utraty 

prawa powoływania się na owe okoliczności w razie niedotrzymania terminu zakończenia 

robót. 

                                                                         § 7 

1. Za wykonanie robót, o którym mowa w § 1 umowy, Zamawiający  zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości: ………………………….. zł brutto (słownie: 

……………………………………………….złotych, 00/100). 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty za usługę w ciągu 14 dni od daty wystawienia 

faktury VAT w formie przelewu na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.  

          



                                                                         § 8 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu rozpoczęcia lub zakończenia robót 

zapłaci on   Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 200,00 zł  (słownie: dwieście złotych, 

00/100) za każdy dzień opóźnienia.  

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia wad stwierdzonych w 

protokole odbioru zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 200,00 zł (słownie: 

dwieście złotych, 00/100) za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku nie usunięcia wady/usterki w okresie gwarancyjnym, w terminie ustalonym, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 200,00 zł  (słownie: 

dwieście złotych, 00/100) za każdy dzień opóźnienia. 

                                                                         § 9 

1. Wykonawca udzieli 24-ro miesięcznej gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, licząc 

od daty bezusterkowego protokołu odbioru.  

2. Warunki gwarancji na armaturę PRESTO: gwarancja Producenta 10 lat na wady fabryczne plus 1 

rok na całość włącznie z elementami ulegającymi naturalnemu zużyciu. 
3. Upływ okresów gwarancji, o których mowa w ust. 1 oraz 2, liczy się od daty protokolarnego 

odbioru      przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się usunąć wszelkie usterki, jakie 

pojawią się w okresie gwarancyjnym, w terminie technologicznie uzasadnionym, nie 

dłuższym niż 14 dni 

5. Jeśli Wykonawca nie usunie usterek w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić 

powyższe innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego i Prawa budowlanego.  

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 

………………………………                                                 ………………………………….. 
            Wykonawca                                                                                        Zamawiający 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Załącznik nr 1 

 

do Umowy nr ……………… …. ………z dnia ……….06.2020 r. 

 

 

1. Zakres prac do wykonania: 

1. Demontaż starych zaworów i wylewek prysznicowych. Wykucie nowych  

            prawidłowych otworów pod zawory, zabezpieczenie otworów folią izolacyjną w  

płynie, wymiana połączeń zasilających baterie na nowe połączenia, ponowny montaż 

armatury i klejenie glazury wokół zaworów wraz z fugowaniem oraz regulacja 

czasowo-wypływowa. 

2. Demontaż starych mieszaczy oraz montaż nowych mieszaczy termostatycznych  

wraz z przeróbką instalacji (1 mieszacz na 5 zaworów). Wykucie glazury w celu 

przeróbki instalacji, ponowny montaż i klejenie glazury. 

3. Demontaż starych i ponowny montaż nowych baterii umywalkowych (wraz z  

montażem zaworków odcinających).  

4. Wymiana zaworów pisuarowych (wykucie glazury w celu przeróbki instalacji,  

ponowny montaż i klejenie glazury 

5. Płytki (glazurę) dostarcza Wykonawca. 

6. Ilość armatury do demontażu jest taka sama jak ilość armatury PRESTO do montażu  

(jedynie mieszaczy do demontażu jest 2 razy mniej).  

 

Uwagi:  

 

1. Po wymianie armatury należy uzupełnić fugę oraz wymienić silikony na całych  

ścianach i posadzkach  w obrębie prysznicy. 

2.  Przed przystąpieniem do przetargu konieczna jest wizja lokalna na obiekcie 

Pływalni Rawszczyzna. 

 

 

2. Wykaz armatury PRESTO do montażu: 

1. Bateria natryskowa czasowa 50B  chrom podtynkowa b/mieszacz. nr katalogowy 

38222 – 50 sztuk, plus po 2 półśrubunki z uszczelnieniem płaskim do każdego zaworu 

nr 03.SA.PS 

1. Głowica natrysku stała chrom nr katalogowy 29110 – 52 sztuki; 

2. Mieszacz termostatyczny SFR III GZ ¾” (3 BAR=50L/MIN) minimum 5L/MIN. nr 

katalogowy 29003 – 10 sztuk; 

3. Bateria umywalkowa czasowa z/mieszacz. 3000 chrom stojąca z zaworami 

odcinającymi w komplecie nr katalogowy 68034 – 19 sztuk; 

4. Bateria umywalkowa z dźwignią PRESTO 7000 z zaworami odcinającymi w 

komplecie nr 68324 – 3 sztuki; 

5. Bateria natryskowa PRESTO MIXER ALPA nr 35941 -2 sztuki  

plus półśrubunek z uszczelnieniem płaskim nr 03.SA.PS – 2 sztuki  
plus skrzynka ze stali nierdzewnej 140x140x80mm nr 30900.3 – 2 sztuki 



6. Zawór pisuarowy podtynkowy PRESTO z rozetą ochronną chrom 130 mm i 

przymiarem montażowym nr 15233 – 6 sztuk 

plus akcesoria dodatkowe: półśrubunek z kontrą nr 03.SA.PS nr 50954 – 6 sztuk 

 

 

  

 

 

 

 

 

………………………………                                                 ………………………………….. 
            Wykonawca                                                                                        Zamawiający 

 


