
UMOWA nr …../2021

zawarta w dniu …....................... pomiędzy:

Gminą  Łask  z  siedzibą:  98-100  Łask,  ul.  Warszawska  14,  NIP 831-15-75-675,  REGON  730-934-513
reprezentowaną przez: Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku z siedzibą: 98-100 Łask, ul.
9  Maja  33   Panią  ..............................................  przy  kontrasygnacie  Głównego
Księgowego .......................................... zwanymi dalej Zamawiającym,  

a

….......................................... z siedzibą: …............................................................, NIP: …......................., 

REGON …......................., reprezentowaną przez: …....................................... zwanym dalej Wykonawcą, 

w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  nr  ZGM.262.3.2021 w  sprawie  wykonania
dokumentacji  projektowej  robót  remontowo-  budowlanych  przebudowy  budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Lutomierskiej 9 w Łasku wraz z jego dostosowaniem do obowiązujących
przepisów została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.
1.  Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  dokumentacji  projektowej  robót  remontowo-
budowlanych  przebudowy budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego  przy  ul.  Lutomierskiej  9  w
Łasku wraz z jego dostosowaniem do obowiązujących przepisów.
2.  W skład  dokumentacji  stanowiącej  przedmiot  umowy,  który  Wykonawca  jest  zobowiązany
sporządzić wchodzą:
1) wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku -  2 kompletne egzemplarze w formie

papierowego oryginału oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 
2) audyt energetyczny budynku - 3 kompletne egzemplarze w formie papierowego oryginału

oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,
3) projekt architektoniczno – budowlany wraz z przebudową istniejących lokali mieszkalnych

z  dostosowaniem  do  obowiązujących  przepisów  -  4  kompletne  egzemplarze  w  formie
papierowego oryginału oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,

4) projekt architektoniczno – budowlany termomodernizacji ścian budynku, wymiany okien,
drzwi wejściowych do budynku oraz do lokali mieszkalnych-  4 kompletne egzemplarze w
formie papierowego oryginału oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,

5) projekt architektoniczno – budowlany instalacji elektrycznej -  4 kompletne egzemplarze w
formie papierowego oryginału oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,

6) projekt  architektoniczno  –  budowlany  instalacji  grzewczej  –  kotłownia  gazowa  z
przyłączem gazowym, (aktualnie brak instalacji CO) - 4 kompletne egzemplarze w formie
papierowego oryginału oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,

7) projekt  architektoniczno  –  budowlany  wykonania  przyłącza  kanalizacyjnego  i  instalacji
wodno- kanalizacyjnej  w budynku,  (aktualnie  brak instalacji  wodno- kanalizacyjnej)  -  4
kompletne  egzemplarze  w  formie  papierowego  oryginału  oraz  1  egzemplarz  w  wersji
elektronicznej,

8) projekt  odstępstwa  od  warunków  p.poż.  wraz  z  niezbędnymi  uzgodnieniami  wykonany
przez  rzeczoznawcę  od  zabezpieczeń  p.poż.  -  4  kompletne  egzemplarze  w  formie
papierowego oryginału oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,

9) specyfikację  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  (dotyczy  wszystkich
branż) – 2 kompletne egzemplarze w formie papierowego oryginału oraz 1 egzemplarz w
wersji elektronicznej,

10) kosztorys inwestorski dla całości prac,– 2 kompletne egzemplarze w formie papierowego
oryginału oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej,

11) przedmiar  robót  dla  całości  prac  –  2  kompletne  egzemplarze  w  formie  papierowego
oryginału oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.



3. Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami i  zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne
uzgodnienia, zezwolenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, wizję lokalną oraz bieżące
konsultacje z Zamawiającym.
4.  W przyjętych  rozwiązaniach  projektowych  muszą  być  użyte  wyroby  budowlane  (materiały,
urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
5. Wykonana dokumentacja musi być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
6. Do obowiązków wykonawcy należy zlecenie wykonania stosownie od potrzeb: map do celów
projektowych oraz uzyskanie wszelkich opinii,  uzgodnień,  zgód, decyzji,  zezwoleń i  sprawdzeń
zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie  Koszty uzyskania ww. Dokumentów ponosi
Wykonawca.
7. Opracowana dokumentacja musi być wykonana w sposób umożliwiający uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowę lub stosownie od wymagań dokonanie skutecznego zgłoszenia robót nie
wymagających  pozwolenia  na  budowę,  oraz  przygotowanie  i  przeprowadzenie  postępowania  o
udzielenie zamówienia publicznego.
8.  Wykonawca zobowiązuje się  do udzielania  wyjaśnień i  odpowiedzi  na ewentualne zapytania
skierowane  przez  oferentów  w  prowadzonych  postępowaniach  o  udzielenie  zamówienia
publicznego. 
                                                         

§ 2.
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: w dniu podpisania umowy.
2.  Termin  zakończenia  realizacji  przedmiotu  umowy  tj.   złożenie  kompletu  dokumentacji
28.02.2022 r.
3.  Ostateczny  odbiór  dokumentacji  projektowo-  kosztorysowej  nastąpi  po  jej  wykonaniu  na
postawie  ostatecznego  protokołu  zdawczo-  odbiorczego.  Datę  podpisania  przez  Zamawiającego
tego protokołu traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
4. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących okolicznościach:

1) pomimo wystąpienia przez Wykonawcę z właściwie przygotowanym wnioskiem o wydanie
decyzji administracyjnych lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego
do  prawidłowej  realizacji  przedmiotu  umowy,  w  terminie  przewidzianym  w  odrębnych
przepisach,  organ  administracji  publicznej  lub  inna  instytucja  nie  wyda  stosownego
dokumentu,  w  takim  przypadku  termin  wykonania  przedmiotu  zamówienia  zostanie
przesunięty o ilość zwłoki w wydaniu stosownego dokumentu,

2) Zamawiający z ważnych przyczyn niedających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
wstrzyma  wykonywanie  prac  projektowych,  w  takim  przypadku  termin  wykonania
przedmiotu zamówienia zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi wstrzymania prac.

§ 3.
1.  Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia  na rzecz Wykonawcy za wykonanie
prac  o  których  mowa  w  §1  zgodnie   z   przedłożoną  ofertą  z  dnia  …...........  w  wysokości
….........................zł brutto (słownie zł:  …..................................złotych brutto) w terminie 21 dni od
daty przedłożenia faktury Zamawiającemu.
2.  Wynagrodzenie  o  którym  mowa  w  ust.1  płatne  będzie  na  podstawie  faktury  końcowej
wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru, o
którym mowa § 2 ust. 3. 

§ 4.
1.  Jeżeli  Wykonawca  wykona  powyższe  prace  w  sposób  wadliwy  albo  sprzeczny  z  umową,
Zamawiający może wezwać Wykonawcę  do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć w tym celu
inny  termin  odbioru  prac.  Jednakże  po  bezskutecznym  upływie  wyznaczonego  terminu
Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie zadania innej osobie na koszt
Wykonawcy.



§ 5.

1. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego

za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia określonego w § 2 ust. 2.
2) odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  10%

wynagrodzenia umownego.
2. Strony postanawiają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:
1) odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  10%

wynagrodzenia umownego.
3. W przypadku gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, Strony
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego  na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie
cywilnym.

§ 6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksy Cywilnego.

§ 7.
Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.

§ 8.
Sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

    Zamawiający                                                              Wykonawca 
                                                       
     

                                                     

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku ul. 9 Maja 33, 98 – 100 Łask;
2)  Inspektorem  Ochrony  Danych  w  Zakładzie  Gospodarki  Mieszkaniowej  w  Łasku  jest  Kinga  Oklińska,  adres  e  –  mail:
oklinska@togatus.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b; 
4) Pani/  Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, lub
podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia, jedynie w zakresie jakim jest to niezbędne do wykonania ww. celu;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a następnie archiwizowane zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa; 
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia  27
kwietnia 2016 r. RODO;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem wykonania umowy.  Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość wykonania umowy.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 


