
Załącznik nr  2 do SIWZ
(wzór umowy)

U M O W A   NR  ....  / P / 2017
zawarta w dniu …............ marca 2017r. w Ustce pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową "Korab" w Ustce
z  siedzibą  w Ustce  przy ul.  Grunwaldzkiej  10,  wpisaną  w dniu  8.02.2002r.  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego,  pod nr KRS 0000089752, reprezentowaną przez:
1. Pana Wiesława Jakubowskiego – Prezesa Zarządu Spółdzielni,
2. Panią Dorotę Sawicką – członka Zarządu, kierownika GZM
NIP 839-000-80-53
REGON 000485575
zwaną dalej  Zamawiającym
a
....................................................................................................................mającym swą siedzibę w  ….......................,x

wpisanym/ą/  w dniu  ............................  do  Krajowego rejestru  sądowego prowadzonego przez  Sąd  Rejonowy w
…............................ pod nr KRS.......................x wpisanym/ą/  do Centralnej ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej RP w dniu ….........................................
zwanym dalej w tekście Projektantem
NIP ........................................., Urząd Skarbowy w ..............................

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, została
zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający  zleca,  a  Projektant  przyjmuje  do  wykonania  opracowanie  projektu  technicznego remontu

elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wczasowej 1 a w Ustce.
2. Opracowania należy wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi (Ustawa z dnia 7

lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zmianami), rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (DZ.U.  z  2012r.  poz.  462  z  późn.  zmianami)  oraz  innymi
obowiązującymi rozporządzeniami do ustawy Prawo Budowlane.

3. Opracowana dokumentacja zostanie zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie  projektanta,
że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i
że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz
pisemne oświadczenie, o których mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru.

§ 2
1. Zakres opracowania na każdy budynek, o którym mowa w § 1. ust. 1 obejmuje: 

a) opracowanie projektu technicznego remontu elewacji budynku w 4 egzemplarzach (wersja papierowa) oraz
w wersji cyfrowej,

b) opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w 1 egzemplarzu (wersja papierowa) oraz w
wersji cyfrowej, na każdy budynek,

2. W opracowaniu  należy uwzględnić:   docieplenie  ściany  szczytowej  północnej,  docieplenie  stropu  ostatniej
kondygnacji,  oczyszczenie  i  malowanie  elewacji,  naprawy  uszkodzonych/spękanych  tynków,  oczyszczenie
fragmentów elewacji  z  klinkieru,  remont  (wymiana izolacji,  wymiana posadzek)  loggii,  wymiana balustrad
loggii, remont/wymiana czap kominowych, ewentualna częściowa wymiana obróbek blacharskich oraz rynien.

3. Uszczegółowienie  zakresu  prac  remontowych,  jak  również  zastosowane  technologie  Zamawiający  będzie
uzgadniał na bieżąco z Wykonawcą prac projektowych. 

§ 3
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień …......................... 2017r.

§ 4
1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie obowiązków umownych jest Pan Daniel Król.
2. Przedstawicielem Projektanta w zakresie obowiązków umownych jest …..........................................



§ 5
1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  strony  ustalają  całkowite  wynagrodzenie  ryczałtowe  w  kwocie:

…............................ zł netto plus podatek VAT 23% - …....................... zł, 
       
        razem wynagrodzenie brutto  ….................................. zł 
        (słownie: …........................................................./100)

2. Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.1  obejmuje  wszystkie  koszty  i  opłaty  niezbędne  do  wykonania
przedmiotu umowy.

3. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 nie może zostać zwiększona.

§ 6
1. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania kompletnej dokumentacji, dokona sprawdzenia zgodności z

umową wykonanej dokumentacji projektowej. Jeżeli na skutek żądania Zamawiającego, Projektant ma poprawić
lub uzupełnić dokumentację powinien to uczynić w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i przedstawić
do ponownej akceptacji.

2. Projektant zobowiązuje się do wystawienia faktury w terminie 7 dni od daty podpisania protokółu przyjęcia
zaakceptowanej kompletnej dokumentacji.

3. Zamawiający  ma  obowiązek  zapłaty  faktury  w  terminie  14  dni,  licząc  od  daty  jej  doręczenia  na  konto
Projektanta wskazane na fakturze. 

§ 7
1. Projektant  zobowiązuje  się  do  pełnienia  nadzoru  autorskiego  nad  wykonaniem  robót,  na  podstawie

opracowanego projektu technicznego.
2. Projektant  zobowiązuje  się  do  wykonania  czynności  związanych  z  usunięciem  braków  lub  wad  projektu

stwierdzonych  w  trakcie  realizacji  robót  wykonywanych  w  oparciu  o  zleconą  dokumentację,  w  terminie
wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni i nie dłuższym niż 14 dni.

3. Projektant zobowiązuje się do wyjaśnienia Zamawiającemu wątpliwości dotyczących projektu i rozwiązań w
nim zwartych.

4. Wynagrodzenie określone w §5 ust. 1 obejmuje wynagrodzenie za czynności określone w ust. 1-3 powyżej.

§ 8
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Projektant zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia

umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu
dostarczenia projektu,

b) odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Projektanta  w  wysokości  10%  wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w  § 5 ust.1.

2) Zamawiający zapłaci Projektantowi kary umowne:
a) z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego  w  wysokości  10%

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w  § 5 ust.1.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
3. Kary  umowne,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt.  1  lit.  a)  mogą  być  potrącone  przez  Zamawiającego  z

wynagrodzenia należnego Projektantowi za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 9
1. Zmiana postanowień zawartej  umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,  pod rygorem

nieważności.
2. Niedopuszczalna  jest  jednak,  pod  rygorem  nieważności  zmiana  postanowień  zawartej  umowy  oraz

wprowadzenie  nowych  postanowień  do  umowy  niekorzystnych  dla  Zamawiającego,  jeżeli  przy  ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy.



§ 10
Projektant oświadcza, że znana mu jest treść „Regulaminu ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej
„Korab” w Ustce”. Zobowiązuje się do zachowania tajemnicy informacji objętych ochroną danych osobowych oraz
informacji  stanowiących  tajemnicę  służbową,  w  tym  handlową,  które  uzyskał  w  związku  z  współpracą  ze
Spółdzielnią.

§ 11
Wszystkie  ewentualne  kwestie  sporne  powstałe  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy,  Strony  rozstrzygać  będą
polubownie.  W przypadku  nie  dojścia  do  porozumienia,  spory  podlegają  rozstrzyganiu  przez  Sąd  powszechny
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12
W sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową,  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  Cywilnego  przepisy  Kodeksu
Postępowania Cywilnego.

§ 13
Umowę  niniejszą  sporządza  się  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach  –  dwa  egzemplarze  otrzymuje
Zamawiający, jeden egzemplarz Wykonawca.

Wykaz załączników do umowy:
1. Oferta Projektanta z dnia …..................................r.

Z a m a w i a j ą c y:                            W y k o n  a w c a:
      

sporządził: Daniel Król


