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Załącznik nr 3 

 

 

Czeladź, dnia................... 

 

 

 

UMOWA NR  …../…../….. 

 

 

 

Zawarta w _________________________ w dniu __________________________ pomiędzy: 

 

FUNDACJĄ CENTRUM TERAPII I ROZWOJU SKARB z siedzibą przy ul. Wyzwolenia 27, 43-

190  Mikołów, NIP: 6351840378 , REGON: 365986538; reprezentowaną przez Panią Bożenę 

Kolanek 

zwaną dalej Zamawiającym  

 

 

a 

_____________________________ z siedzibą przy ul. ______________________, 

____________________________, NIP ____________________________, Pesel 

________________________________, reprezentowaną przez Pana 

_________________________________________ 

zwanym dalej Wykonawcą, 

 

łącznie zwanymi Stronami,  

o następującej treści: 

 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace na terenie Zamawiającego 

położonym w Mikołowie przy ul. Paprotek 28 na: 

 

Lp.  Nazwa usługi  Szczegółowy opis robót 

1 Prace adaptacyjne 
toaleta dla dzieci o 
powierzchni 6m2 

(wymiary 
pomieszczenia ok. 2x3 
m, wys. 2,5 m) 
 
 

- Postawienie ścian działowych na stelażach 
metalowych z wzmocnioną ścianą płytą OSB oraz 
podwójnym płytowaniem (dostosowanymi do 
pomieszczenia sanitarnego) płytami GK o 
powierzchni 12,5m2 wraz z wykonaniem gładzi 
gipsowych 

 
- Przygotowanie ścian pod dalsze prace ( 
zagruntowanie pod kafelki i malowanie) 



 
- Malowanie sufitu 6 m2 farbą w kolorze białym 
dedykowaną do pomieszczeń typu łazienka/wc o 
dużej odporności na wilgoć 
 
- Montaż 2 luster bez obramowania o powierzchni 
40x50cm przyklejenie ich do kafelek 
 
- Ułożenie kafelek ściennych  wraz z fugowaniem 
(fuga w odcieniu płytek) o wymiarach min. 30x60 cm 
na powierzchni 16 m2.  

Płytki ścienne, połysk, białe lub w odcieniach 
szarości, grubość do 1cm 
 
- Montaż drzwi łazienkowych wraz z futryną , 
osadzenie i wykończenie ścian 
Drzwi powinny spełniać następujące wymagania: 
kolor dowolny, wymiar wraz z futryną 86,2/206,5cm, 
skrzydło drzwi 82 x 204 klamka koloru drzwi w 
zestawie, drzwi z otworami wentylacyjnymi, 
wykonane w systemie 
 
- Instalacja nowych, przewodów elektrycznych – 
rozprowadzenie kabli do gniazdek (2 szt)  i 
podwójnego włącznika światła (1 szt.) wraz z  
zamontowaniem oświetlenia oprawa IP44 led – 
lampa montowana w płycie GK z dodatkową 
uszczelką  . Wymagania dotyczące osprzętu 
elektrycznego – gniazdka i włączniki jednej serii 
producenta i w tym samym kolorze białym. 
 
- Montaż elektrycznej kratki wentylacyjnej z 
elektrycznym wentylatorem (załączane włącznikiem) 
 
- Wyprowadzenie rur wod-kan do łącznie 5 punktów:  
- Montaż umywalki 2 szt osadzonymi na ścianie   z 
odpływami oraz bateriami montowanymi w 
umywalce 
- montaż brodzika o wymiarach 80 x 80 cm 1 szt (z 
zasłonką 160 x 220cm ) oraz baterią z prysznicem, 
dodatkowo z odpływem zamykanym pokrywką z 
możliwością zamknięcia przez „klik” 
Montaż zestawu podtynkowego z miską WC 2 szt 
- szerokość: 40cm 
- wysokość: 113-133cm 
- głębokość: 15-23,5cm 
- 2 tryby spłukiwania 



- spłuczka mieści ok 6 litrów wody 
Wymagania dotyczące baterii umywalkowych: kolor 
srebrny, połysk, min. 2 lata gwarancji producenta, 
jednouchwytowe sterowanie mocy i temperatury 
wody.  
 

2 Prace adaptacyjne: 
kuchnia o powierzchni 
po podłodze 8,60 m2 , 
wysokość 
pomieszczenia 2,5 m 

 - Ułożenie kafelek ściennych z fugowaniem (fuga w 
odcieniu płytek) na powierzchni 2,4m2 między 
meblami kuchennymi. Płytki wymiaru 10x20cm w 
kolorach białych bez wzorów, połysk  
 
- Podłączenie zmywarki/wyparzarki (dostarczonej 
przez wykonawcę) 1 szt. wraz z doprowadzeniem 
wody do urządzenia oraz odpływu 
 
- Instalacja nowych, przewodów elektrycznych – 
rozprowadzenie kabli do gniazdek pod lodówkę (1 
szt.)  i zmywarkę/wyparzarkę (1 szt)., oraz do 
włącznika światła (1 szt.). Wymagania dotyczące 
osprzętu elektrycznego – gniazdka i włączniki jednej 
serii producenta i w tym samym kolorze białym 
 
- Instalacja zlewozmywaków (2 szt.) wpuszczanych 
do blatu wraz z odpływami i bateriami montowanymi 
w zlewozmywakach 
kolor srebrny, jednokomorowe z okapnikiem, z 
otworem na zamocowanie baterii 
zlewozmywakowej, korek na klik 
Malowanie ścian i sufitu farbami dostosowanymi do 
pomieszczenia kuchennego na kolor biały. 
 

3 Prace adaptacyjne: 
pomieszczenia 
przedszkolne wraz z 
szatnią korytarzem i 
toaletą dla personelu 
o łącznej pow. podłóg 
92 m2   Wysokość 
pomieszczeń 2,50 m 
 

Malowanie ścian i sufitów o łącznej powierzchni 
wynikającej z rzutu 321,1m2 farbami  lateksowymi 
dostosowanymi do pomieszczeń (w szczególności o 
zwiększonej odporności na zabrudzenia na ścianach 
pomieszczeń szatnia, korytarz) w kolorach : odcienie 
bieli  

 

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 aktualnym poziomem wiedzy i techniki. 

 

 

 



§ 2 

[Termin wykonania prac] 

1. Strony zgodnie ustalają termin rozpoczęcia prac na dzień następny po podpisaniu umowy a termin 

zakończenia prac na 15.08.2021 r. 

2. Wykonawca wykona umowę samodzielnie lub za pomocą osób przez siebie wskazanych, 

gwarantujących należyte wykonanie umowy.  

3. Zamawiający zostanie poinformowany o osobach, za pomocą których Wykonawca będzie 

wykonywał niniejszą umowę na 3 dni przed rozpoczęciem prac. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przy pomocy, których 

wykonuje zamówienie jak za swoje własne. 

 

§ 3 

[Wynagrodzenie] 

1.   Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 

________________________________________________________________ (słownie: 

________________________________) w terminie 30 dni od dnia zakończenia prac 

budowlanych. Zakończenie prac zostanie potwierdzone bezusterkowym protokołem odbioru 

podpisanym przez obie strony.  

2.   Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez 

uzyskania zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 4 

[Prawa i obowiązki Stron] 

1. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy na czas trwania umowy teren na  którym 

mają być wykonywane umówione prace, a także pomieszczenie sanitarne, wodę, prąd. 

2. Wykonawca zobowiązanywą jest zabezpieczyć teren na, którym wykonywane są roboty 

budowlane.  

3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w protokole odbioru robót. 

4. Za opóźnienie w wykonaniu umowy Strony ustalają karę umowną w wysokości …….. % 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. 

5. Za opóźnienie w usunieciu wad w przedmiocie umowy Strony ustalają karę umowną w wysokości 

…….. % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. 

6. W przypadku jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych Zamawiający ma prawo 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.   

7. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jeżeli jest to 

spowodowane siłą wyższą. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, 

zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia. 

8. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres …………. miesięcy od daty 

bezusterkowego protokołu końcowego. 

 

 

 

§ 5 

[Postanowienia końcowe] 

1. W zakresie nieobjętym Umową zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego .  

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 



4. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu, 

zaparafowaniu i podpisaniu przekazano Stronom po jedynym egzemplarzu. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zastępuje wszelkie dotychczasowe uregulowania 

pomiędzy Stronami w przedmiocie przez nią obejmowanym. 

 

 

 

 

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

Zamawiający: Wykonawca: 

Czytelny podpis (imię i nazwisko)                                                       Czytelny podpis (imię i nazwisko) 


