
Załącznik nr 2 

 
Umowa   Nr ……/2021 

 

z  dnia  ………….  zawarta w Lubinie  pomiędzy: 
Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową im. dr Jana Wyżykowskiego mającą swoją siedzibę  
przy ul. Krupińskiego   45  w  Lubinie, którą  reprezentują: 
 
1. Tomasz Sobecki               - Prezes  Zarządu   
2. Grażyna  Klim  - Członek  Zarządu 

 
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, 
a 

…………………….. 
 
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą …………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………. 
 
NIP ………………., REGON …………………… 

 
zwanym w dalszej treści umowy „ Wykonawcą” 
 
W rezultacie  dokonania  przez  Zamawiającego  w trybie  zapytania o cenę  wyboru  Wykonawcy -  została   
zawarta  umowa  o następującej  treści: 
 

§ 1 

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

a) Przegląd (IEM-5) całej instalacji elektrycznej wraz z badaniem stanu sprawności połączeń, osprzętu, sprzętu, 
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów 
w 28 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych V  kondygnacyjnych – części mieszkalnej na zasobach SML-W 
wybudowanych w systemie WWP i WK-70,  

b) Przegląd (IEA-5) całej instalacji elektrycznej wraz z badaniem stanu sprawności połączeń, osprzętu, sprzętu, 
zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów 
w 1 budynku mieszkalnym wielorodzinnym V  kondygnacyjnym, oraz hydroforni  – części administracyjnej na 
zasobach SML-W wybudowanych w systemie WWP, WK–70 
 
oraz sporządzenia protokołów z przeprowadzonych przeglądów i pomiarów 
 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposób jak najmniej uciążliwy dla 
użytkowników lokali oraz przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do użytkowników lokali. 
 3. Osoby, które wykonywać będą czynności określone umową winny posiadać oraz każdorazowo okazywać 
identyfikatory zatwierdzone przez Zamawiającego. 
4. Wykaz budynków, w których będą wykonywane poszczególne zadania zawiera zapytanie o cenę. 
5. Wykonawca oraz osoby, które wykonywać będą obowiązki określone umową zobowiązani są do 
przestrzegania reżimów sanitarnych, w związku z obowiązującym stanek epidemii – Covid-19 
6. Wykonawca  zobowiązany jest do przedstawienia Spółdzielni harmonogramu wykonywanych prac oraz o 
powiadomieniu mieszkańców danych budynków o I, II i III terminie wykonywanych przeglądów poprzez wywie-
szenie ogłoszenia na klatkach schodowych zawierającej również informację o podjętych środkach zabezpie-

czających przed COVID-19 zarówno osoby wykonujące przeglądy jak i mieszkańców. Dodatkowo Spółdzielnia 



powiadomi lokatorów indywidualnie o terminie III przeglądu. 
 
 

§ 2 

1. Wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca rozpocznie w dniu: 
…………………, a zakończy w dniu ………………………… 

2. Przesunięcie   umownego    terminu   zakończenia   wykonania   przedmiotu   umowy   jest  możliwe w 
przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i wymaga formy pisemnej w formie aneksu do 
umowy. 

                                                                              § 3 

Integralne  części  składowe  niniejszej  umowy  stanowią  ponadto: 
1. Zapytanie ofertowe. 
2. Oferta Wykonawcy. 
3. Protokół negocjacji cenowej. 
4. Zawiadomienie o wyborze oferty przez Zamawiającego. 
5. Procedura postępowania związana z COVID-19. 
 

 
§ 4 

Do  obowiązków  Zamawiającego  należy: 
1. Odebranie przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia do odbioru. 
2. Zapłata wynagrodzenia. 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że zadania stanowiące przedmiot umowy wykona siłami własnymi./z udziałem 
podwykonawców/. 
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o wykonanie części zadań przez Podwykonawcę wymagana jest 
zgoda Zamawiającego. 
3. W przypadku wykonywania części zadań przez Podwykonawcę Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
umowę zawartą z Podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania zadań 
określonych w umowie lub projekcie. 
4. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia umowy lub projektu umowy z Podwykonawcą 
nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej. Realizacja powyższego obowiązku 
stanowić będzie polisa OC na kwotę nie niższą niż 200 000,00 złotych, ważna przez cały okres obowiązywania 
umowy, kopię Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy  
 

§ 6 

 
1. Z tytułu wykonania robót określonych w niniejszej umowie Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie 
w wysokości: 
Zadanie a - …………………………………..złotych brutto 
Zadanie b - …………………………………..złotych brutto 

 

 

Łączne wynagrodzenie Wykonawcy wynosi ……………. złotych brutto. 
2. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół końcowy odbioru robót bez wad i usterek podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 
3. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz w terminie do 
30 dni od dnia wykonania usługi. 
4. Zamawiający dokona zapłaty na konto Wykonawcy nr ………………………………w terminie 30 dni od daty 
doręczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru, wycena) /oraz oświadczeniami 
podwykonawców potwierdzającymi otrzymanie wynagrodzenia przez podwykonawców 



5. Strony zgodnie ustanawiają, że miejscem płatności jest bank Zamawiającego nr konta 
…………………………………………………... 
6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT 

 
§ 7 

 

Strony postanawiają, iż przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy określony w § 1 umowy. 
§ 8 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za 
każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 
0,4% wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy (zadanie)dotknięty wada  za każdy dzień zwłoki 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) z tytułu odstąpienia od wykonywania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                                  
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia. 

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w dokonaniu czynności odbioru w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia za każdy 

dzień zwłoki.  
b) Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% 

wartości wynagrodzenia. 
3. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  
 
                                                                                      § 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:  
a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem robót tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w umówionym czasie, 
b) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy z wadami i wad tych nie usuwa pomimo wezwań 

Zamawiającego, 
c) Wykonawca nie przedłożył umowy zawartej z Podwykonawcą i/lub wykonuje przedmiot 

umowy z udziałem Podwykonawcy pomimo braku zgody Zamawiającego, 
d) niezapłacenia przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia Podwykonawcy, 
e) zaprzestania przez Wykonawcę prowadzenia działalności gospodarczej lub utraty przez 

Wykonawcę  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub świadczenia usług, 
f) zajęcia majątku Wykonawcy lub ogłoszenia jego upadłości. 

  2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy pomimo wezwania Zamawiający nie  
wypłaca mu należnego wynagrodzenia. 
  3.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno   
zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 
 4. W przypadku odstąpienia od umowy w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac wykonanych według stanu na dzień odstąpienia 
strony dokonają rozliczenia wykonanych prac oraz naliczą kary umowne. 
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada 
obowiązany jest do dokonania odbioru przerwanych prac oraz zapłaty wynagrodzenia za prace, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia.  
6. Strona z winy której zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe z odstąpienia 
od umowy. 

§ 10 

Strony zgodnie postanawiają, iż przelew wierzytelności wymaga zgody drugiej strony wyrażonej w formie 
pisemnej. 
 



§ 11 

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzone aneksem do umowy podpisanym przez 
strony pod rygorem nieważności. 
                                                                                   
                                                                                   § 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
2. Spory wynikłe w trakcie obowiązywania niniejszej umowy podlegają orzecznictwu przez Sąd Rejonowy 

w Lubinie. 
      § 13 

Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po  jednym egzemplarzu dla każdej ze    
stron. 
 

 
          WYKONAWCA:                                                                                     ZAMAWIAJĄCY:     
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


