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U M O W A   NR …………….. 
zawarta w dniu ……………... w Ostrowi Maz. 

pomiędzy: 
 Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko - Własnościową “NASZ DOM”                          
w Ostrowi Maz. ul. Lipowa 4 
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 
  

1 Prezes Zarządu Jerzy Pawluczuk 
 2 Zastępca prezesa Tadeusz Malec  
a, 
 
 
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 ………………………………… 

§ 1 
1. Zgodnie z wynikiem przetargu, przeprowadzonego w  dniu ………………………..  

Zamawiający  zleca,    a  Wykonawca   przyjmuje do   wykonania  prace polegające na :  
     Dostawę 85 szt. lamp LED do montażu w budynkach mieszkalnych  wielorodzinnych oraz 15 

szt. lamp LED przeznaczonych do montażu przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. 
 § 2 

Termin realizacji zadania ustala się na : 
 rozpoczęcie: …………… 
 zakończenie: ……………….. 

 
 

§ 3 
       Podpisany przez  Zamawiającego protokół odbioru będzie podstawą wystawienia faktury VAT. 

§ 4 
1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). 
2. Zastosowane materiały powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu                 

i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 – Ustawy Prawo budowlane                                   
o parametrach technicznych nie niższych od wskazanych  w specyfikacji. 

     
§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie cena za 1 szt. lamp LED 
przeznaczonej do montażu wewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
wyposażonych w czujnik ruchu i jasności to …………… netto + 23%VAT tj. …………..  
co stanowi kwotę brutto ……………… …………………..zł PLN. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie cena za 1 szt. lamp LED 
przeznaczonej do montażu na zewnątrz budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
wyposażonych w czujnik ruchu i jasności to …………… netto + 23%VAT tj. …………..  
co stanowi kwotę brutto ……………… …………………..zł PLN. 

3.  
Zgodnie z §1 punkt 1 niniejszej umowy całkowity koszt zamówienia to …………………zł 
netto (………………………… .) plus podatek VAT 23%  w wysokości 
………………………. zł co stanowi kwotę brutto …………………………………………… 

 
2. Za datę odbioru i równocześnie terminu zakończenia robót uważać się będzie datę wykonania 

dostawy potwierdzoną przez zamawiającego protokołem odbioru wystawionym nie pózniej niż 
dwa dni od otrzymania dostawy.  

  
§ 6 
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1. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za przedmiot Umowy nastąpi fakturą końcową, 
którą Wykonawca przedłoży po odbiorze .  

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 15 dni od jej dostarczenia wraz                    
z dokumentami rozliczeniowymi. 

§ 7 
1.  Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, z zastrzeżeniem 

ust.4. 
2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia ustalonego                

w umowie za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki. 
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego                  
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 
3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru końcowego 0,5% za każdy dzień zwłoki liczone                  
od wynagrodzenia umownego od wyznaczonej daty odbioru 
b) 10% z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, liczone                        

od wynagrodzenia umownego. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
           

§ 8 
Wykonawca udziela 2 letniej gwarancji na przedmiot umowy od daty podpisania protokółu odbioru. 
Gwarancja stanowi załącznik nr do niniejszej umowy. 
  

 § 9 
1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków wymienionych w tytule XV Kodeksu Cywilnego, 

przysługuje Zamawiającemu prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
a)  zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub rozwiązanie firmy, 
b)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c)  Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i nie realizuje ich przez okres 15 dni, 
d) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umową i dokumentacją (programem robót) oraz    

warunkami technicznymi, 
e)  zwłoka w realizacji przedmiotu umowy przekroczy 30 dni. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

Odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron z powodu jej likwidacji lub upadłości ogranicza 
prawo naliczania kar umownych na okres do daty likwidacji lub upadłości . 

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada , Zamawiający  
jest zobowiązany do: 

a)  dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za nie, 
b)  odkupienia zakupionych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń , 
c)  przejęcia terenu budowy. 

§ 10 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 11 
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą w Sądzie właściwym dla miejsca 
siedziby Zamawiającego. 

§ 12 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego . 
2.  Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony. 
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§ 13 
Umowa niniejsza została sporządzona w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 
 
.................................         ..................................  


