
                                                                                                         Załącznik nr 5 Projekt umowy  

Projekt Umowy Nr ……………../2022 

 

 

zawarta w dniu ……………….2022 r. w Zębowicach, pomiędzy: 

Gminą Zębowice, ul. Izydora Murka 2 , 46-048 Zębowice,   

reprezentowaną przez: 

Waldemara Czaję – Wójta Gminy Zębowice 

w imieniu którego występuje Zastępca Wójta Gminy Zębowice – Zdzisław Szuba  

na podstawie Upoważnienia nr OR.077.02.2021 z dnia 12.02.2021 r.    

przy kontrasygnacie  

      Jadwigi Sajdyk   –  Skarbnik Gminy Zębowice 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

a 

Firmą 

z siedzibą:  

NIP:  

reprezentowaną przez  

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

 

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień publicznych 

oraz regulamin określony Zarządzeniem Nr OrG.120.3.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia  

04 stycznia 2021 roku. 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i 

przebudowy budynku mieszkalnego w miejscowości Prusków, obejmującej: 

- inwentaryzację budynku; 

- termomodernizację ścian zewnętrznych oraz poddasza; 

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; 

- wymianę instalacji c.o.; 

- wykonanie instalacji elektrycznej; 

- remont instalacji odgromowej; 

- adaptację pomieszczeń poddasza na lokale mieszkalne; 

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót dla całości robót. 

 

§ 2 

 

Wykonawca przygotuje dokumentację projektową objętą niniejszą umową zgodnie ze złożoną 

ofertą z dnia ………….. 2022 r., stanowiącą integralną część składową niniejszej umowy. 

§ 3 

 

Wartość prac objętych umową wynosi: ………….. PLN netto 

podatek VAT: ………………PLN 

Razem: ………………… PLN brutto 

Słownie: ………………………. złotych 00/100  

Cena umowna obejmuje wszelkie koszty, wszystkich narzędzi i urządzeń oraz usług jakie poniesie 

Wykonawca w związku z przygotowaniem w/w dokumentacji projektowej Wykonawcy. 

 



§ 4 

 

Cena wymieniona w § 3 niniejszej umowy jest stała, i nie podlega zmianie. Nie przewiduje się 

dodatkowych prac objętych niniejszą umową. 

§ 5 

 

Należność za wykonane prace  uregulowana zostanie po wykonaniu i przekazaniu kompletnej i nie 

budzącej zastrzeżeń dokumentacji projektowej Zamawiającemu. Wykonawca wystawi fakturę, 

którą Zamawiający zrealizuje przelewem na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty  

otrzymania faktury. 

 

§ 6 

 

Zamawiający  przed rozpoczęciem prac przekaże Wykonawcy: 

- Szczegółowe informacje związane z przestrzenią, która objęta jest przygotowaniem dokumentacji 

projektowej w celu przeprowadzenia prac remontowych.  

 

§ 7 

 

Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia oraz niezbędne środki do 

wykonania prac objętych niniejszą umową. 

Wykonawca oświadcza, że prace wykona fachowo, sumiennie i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami technicznymi, standardami i normami obowiązującymi na terenie RP. 

§ 8 

 

Wykonawca zobowiązuje się, że prace wykona w terminie od dnia podpisania umowy do 

16.12.2022 r. 

§ 9 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a/ za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

ustalonego w umowie, 

b/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia za przedmiot umowy wraz z ustawowymi odsetkami, 

 naliczonymi po upływie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty przedmiotowej kary. 

2. Zamawiający zobowiązany  jest zapłacić Wykonawcy kary umowne 

za odstąpienie od umowy z Wykonawcą z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, chyba że zaistnieje sytuacja określona 

w art. 456 ustawy prawo zamówień publicznych. 

 

§ 10 

 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się nanieść wszelkie niezbędne zmiany 

 w wykonanej dokumentacji projektowej. 

Jeśli Wykonawca nie naniesie poprawek w ustalonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić 

prace, innej Firmie na koszt Wykonawcy. 

§ 11 

 

Spory wynikłe z wykonania niniejszej umowy strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli nie 

będzie to możliwe, spór będzie rozstrzygany przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 



§ 12 

 

Strony ustalają, że zagadnienia nieuregulowane w niniejszej umowie regulować będą przepisy 

kodeksu cywilnego. 

§ 13 

 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

                         Wykonawca:  

 

 

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

Zamawiający: 

 

 

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

                                                                                                                          Kontrasygnata:                           

                                                                                                                            

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


