
UMOWA NR W.1/..../..../2020 

zawarta w dniu ….................r. w Sokołowie Podlaskim pomiędzy:

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Wspólna 1 w Sokołowie Podlaskim w imieniu której 
jako pełnomocnik występuje zarządca nieruchomości - Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim reprezentowane przez Prezesa Zarządu – Lecha 
Pencaka, zwana w dalszej części umowy „Zamawiającym” a: 

........................................ reprezentowanym przez …....................................zwanym w dalszej 
części umowy „Wykonawcą”.

§ 1.
Zamawiający zleca , a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację techniczną remontu 
balkonów budynku przy ul. Wspólna 1 w Sokołowie Podlaskim.
 

§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu remontu balkonów budynku przy ul. 
Wspólna 1 w Sokołowie Podlaskim zgodnie z wytycznymi zawartymi w ekspertyzie technicznej,  
wiedzą techniczną i z zachowaniem aktualnych przepisów.
2. Dokumentacja podle  gająca przekazaniu musi zawierać wszelkie wymagane prawem informacje i   
być w pełni przydatna i   kompletna   z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć tj. –  
umożliwiająca pozyskanie pozwolenia na budowę i realizację robót. Do obowiązków
Wykonawcy należy również przygotowanie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę,
jego złożenie i przygotowanie niezbędnych uzupełnień.

§ 3.
1. Ekspertyzę techniczną o której mowa w § 2. Zamawiający udostępnił wraz z zapytaniem 
ofertowym.

§ 4.
1.  Projekt  należy opracować i  przekazać Zamawiającemu w 4 egzemplarzach papierowych i  w 
wersji elektronicznej (pendrive).

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej
i w formie elektronicznej
3. Przedmiar robót, w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej i w formie elektronicznej.
4. Kosztorys inwestorski, w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej i w formie elektronicznej.
5. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej i w formie 
elektronicznej

§ 5.
Wykonawca zobowiązuje się w terminie do …...............r. przygotować i złożyć kompletną 
dokumentację wraz z protokółem zdawczo – odbiorczym.

§ 6.
Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Wykonawca  otrzyma  wynagrodzenie  netto  w  wysokości 
…........... zł (słownie: ), podatek VAT 23%, łącznie wynagrodzenie brutto …...... zł (słownie:   zł) 

§ 7.
1. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci przelewem w terminie 21 dni od 
otrzymania od Wykonawcy faktury VAT, po uprzednim protokolarnym przekazaniu przedmiotu 
umowy.
2. Dane płatnika faktury: Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.             
08 – 300 Sokołów Podlaski ul. Kosowska 75, NIP 823 12 60 975



§ 8.
1. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi:

a/ za zwłokę w wykonaniu projektu w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu zakończenia
b/ za zwłokę w usunięciu wad projektu w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy 
dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad
c/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyny, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto

2.  Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia umownego Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w 
wysokości ustawowej.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 9.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 10.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o 
umowie o dzieło.

§ 11.
Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, w przypadku nie osiągnięcia 
porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą rozpoznaniu przez właściwy 
sąd.

§ 12.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

WYKONAWCA                                                    ZAMAWIAJĄCY

   .............................................                                     ..........................................


