
UMOWA

Zawarta w dniu ...2016r pomigdzy Wsp6lnot4 Mieszkaniow4 przy ulicy
Paderewskiego L5-L7-I9-Zt-23-25 w Bartoszycach zwan4 dalej Zamawialq<:ym
reprezentowanqprzez:

,,LOKUM" Sp. z o.o. w Bartoszycach ul. Jagielloriczyka 9 w imieniu kt6rej dziala :

Prezes Zarzydu - Bogdan Poplawski
4......

zwanym dalej Wykonawc4 , reprezentowanq przez ....

$1

Zamawrqqcy zleca a Wykonawca przyjmuje wykonanie zadania: ,,N? wykonanie

projektu budowlanego remontu budynku mieszkalnego przy ul. Paderewskiego

L5-t7-L9-ZL-23-25 w Bartoszvcach ."

$2

Wykonawca zobowiqzuje sig wykonad przedmiot zleceniaw terminie do ... .......2017 r.

$3

Za powy?sze prace Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokoSci .,.. zl (brutto),
slownie: .. zlbruttct.
Faktura koricowa zarykonane prace zostanie wystawionapo zakonczeniu i odbiorze robot.
Warunki platnoSci : platnoS6 nast4pi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od
daty zloAenia faktury.

$4

Projektant udzieli trzyletniej gwarancji na wykonane prace projektowe.

$s

Projektant bqdzie pelnii nadz6r autorski w toku realizacjr rob6t objgtych dokumentacj4
w ramach wynagrodzenia przysluguj4cego Projektantowi zaprzedmiot niniejszej umowy.

$6

l.Projektant zobowiqzqe sig dostarczyc przedmiot umowy zgodnie z $ 1 do siedziby
Zamawrajqcego.
2.Przy odbiorze przedmiotu zam6wienia Zamawiajqcy nie jest obowiqzany dokonywa6
sprawdzenia j ako S ci pr zekazanej dokumentacj i proj ektowej .

3. Dokumentem potwierdzajqcym dokonanie odbioru jest protok6l zdawczo-odbiorczy
przygotowany przez Projektanta , podpisany przez strony umowy zawienj4cy oSwiadczenie



Projektanta ,2e przedmiot zam6wtema zostal opracowany zgodnie z umow4 , jest kompletny
ze wzglgdu na cel, kt6remu ma slu?y6"

$7

Przedstawicielem Zamawnl4cego uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawach
przedmiotu umowy j es t P an Zbrgniew Bielicki.

$8

1. Strony ustalaj4, 2e obowrqzuj4c4 ich form4 odszkodowania bgd4 kary umowne:

a) Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
zazwLokg w przelaniu nale2nych Srodk6w pienigznych w wysokoSci 0,10 %
wartoSci kontraktu zakaLdy dzieh zwloki poza ustalony termin umowy,

b) Wykonaw ca zaplaci Zamawiaj qcemu kary umowne :

za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, w wysoko3ci 0,10 %
, wartoSci umowy zakaZdy dziefi zwloki poza ustalony termin,

za op62nienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiottt
umowy lub okresie gwarancji, Wykonawca zaplaci karE umown4
w wysokoSci 0,10 % ceny ofertowej za kuzdy dzieh zwloki poza
uzgodniony protokolarnie termin usunigcia wad.

Wykonawca zobowiqzany jest do usunigcia powstalych szk6d na wlasny
koszt.

2. Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzttpelniaj4cego do
wysokoSci rzeczywiicie poniesionych strat.

3. Strony zastrzegaj4 sobie prawo odst4pienia od egzekwowania kar umownych.

se

Wszelkie spory mog4ce wynikn4i na tle niniejszej umowy bgd4 rozstrzygane przez
S4d Gospodarczy w Olsztynie.

$10

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre6ci umowy mog4 byi dokonywane w formie
uzgodnionego aneksu podpisanego przez obie strony.



$ 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszq umowq bgd4 mialy zastosowanie wla6ciwe
przepisy kodeksu cywilnego

$12

Umowg sporuqdzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplaruach, po jednym dla kuzdej ze
stron.
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