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UMOWA - PROJEKT 

 
zawarta w Łodzi ……………….. pomiędzy: 

 

Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 1 Spółką Akcyjną   
ul. Dubois 119, 93-465 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod nr 0000295398 kapitał zakładowy 58 108 350,00 zł, (kapitał opłacony w 

całości w wysokości 58 108 350,00 zł.)                       NIP 724-000-41-59 

reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………. 

 

 

zwaną w treści Umowy Zamawiającym, 

 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

 

 

zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą,  

o następującej treści: 

 

§ 1. 

 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja prac polegających na wykonywaniu kontroli 

okresowych stanu  technicznego obiektów  budowlanych ( zgodnie  z  art. 62 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  Budowlane). Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z 

zakresem prac, wymogami Zamawiającego i warunkami realizacji i nie wnosi do nich 

żadnych uwag. 

2. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania umowy podwykonawcy. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu listę swoich pracowników realizujących 

Umowę wraz z numerami ich dowodów osobistych, oraz kserokopią stosownych 

uprawnień poszczególnych osób. 

4. Wykonawca oświadcza, iż będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 poz. 847 z póź. zm.). 

5. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte niniejszą umową z należytą 
starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności i zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów BHP, przeciwpożarowych  

ochrony środowiska i innych obowiązujących w ochranianym obiekcie.  
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§ 2. 

 

1. Termin rozpoczęcia obowiązywania Umowy strony ustalają na dzień  15 listopada 

2017r., termin  zakończenia jej obowiązywania ustala się na 31 grudnia 2020 r. Coroczne 

rozliczenie w okresie trwania Umowy będzie następowało najpóźniej do dnia 15 grudnia. 

2. Harmonogram wykonania prac w poszczególnych obiektach w kolejnych latach zawarty 

jest w Załączniku nr 1 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji umowy zgodnie z harmonogramem jednak 

nie później niż do 20 dnia danego miesiąca wynikającego z harmonogramu. W przypadku 

nie wykonania przeglądu w terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania 

umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

4. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub w każdym czasie za 

zgodą stron z zastrzeżeniem ust. 3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy winno być 
złożone na piśmie pod rygorem nieważności. 

5. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego, w przypadku 

rozwiązania umowy przez Zamawiającego w trybie ust. 4 przed terminem określonym w 

ust. 1. 

6. Osobą reprezentującą Zamawiającego przy realizacji niniejszej Umowy jest Pan 

…………………  Osobą reprezentującą Wykonawcę przy realizacji niniejszej Umowy 

jest Pan/Pani …………………………… 

 

  

 

§ 3. 

 

Strony uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w wysokości: 

1. Przegląd roczny ( w tym budynków wielkogabarytowych) …… zł netto za 1 m
2
 

powierzchni użytkowej zgodnie z Załącznikiem  Nr 2, powiększony o podatek VAT w 

wysokości zgodnej z przepisami, 

2. Przegląd pięcioletni ……. zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej zgodnie z 

Załącznikiem Nr 2, powiększony o podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami, 

3. Przegląd gazowy ………. zł netto za 1 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2, powiększony 

o podatek VAT w wysokości zgodnej z przepisami. 

 

§ 4. 

 

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy będzie następowało na 

podstawie protokołów z przeprowadzonych kontroli okresowych stanu technicznego 

obiektów budowlanych zgodnie z Załącznikiem nr 1, po dokonaniu wpisu do Książki 

Obiektu Budowlanego oraz przedstawieniu na piśmie  potwierdzenia zgłoszenia organowi 

nadzoru budowlanego przeprowadzonych kontroli okresowych  obiektów budowlanych o 

powierzchni dachu powyżej 1000m², za okres nie krótszy niż miesiąc. Faktura będzie 

wystawiona po przekazaniu Zamawiającemu protokołów z kontroli okresowych.  

2. Kwota wynagrodzenia należnego Wykonawcy wpłacona będzie przez Zamawiającego 

przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie 21 dni od jej 

doręczenia Zamawiającemu.  

3. Za dzień zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 5. 

 

1. Wykonawca zgłosi prace do odbioru z  2 dniowym wyprzedzeniem. 

2. Jeżeli w toku wykonywania Umowy wystąpią okoliczności nie przewidziane w Umowie 

(prace dodatkowe) Wykonawca winien zakres tych prac uzgodnić z osobą reprezentującą 
Zamawiającego. 

 

§ 6. 

 

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowna w przypadku: 

a)  opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków umownych zgodnie z 

harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, w wysokości 100 zł (sto 

złotych) netto, za każdy dzień opóźnienia, 

b) naruszenia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w §1 ust. 2, w wysokości 

5000 zł, za każdy taki stwierdzony przypadek, 

c) wykonywanie umowy przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień, w 

wysokości 1000 zł, za każdy taki stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 7. 

 
1. Prace  będą wykonane nie powodując zakłócenia pracy zakładu Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy to jest nie ujawniania osobom 

trzecim, wszelkich wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem niniejszej 

Umowy, który to obowiązek przeniesie na swoich pracowników. 

3. Wykonawca oświadcza, że zatrudnione przez niego osoby posiadają stosowne 

przeszkolenia bhp, badania lekarskie, stałe miejsce zameldowania oraz kwalifikacje 

zawodowe odpowiednie do wykonywania prac. 

4. Zamawiający przeniesie na Wykonawcę ewentualne kary, zawinione przez niego lub jego 

pracowników, nałożone na Zamawiającego przez organy kontroli: PIP, Policję i inne. 

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie (zakaz cesji). 

6. Wpływ pogody na wykonanie robót, który należało uwzględnić przed zawarciem Umowy 

oraz strajk pracowników Wykonawcy nie będą uznawane przez Zamawiającego za 

okoliczności siły wyższej. 

 

§ 8. 

 

Wszelkie zmiany Umowy, jak również odstąpienie od Umowy, jej rozwiązanie, lub 

wypowiedzenie mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

§ 9. 

 
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem Umowy Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 10. 

 

W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
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§ 11. 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki do umowy: 

Nr 1. Harmonogram przeglądów okresowych. 

Nr 2. Oferta wykonawcy. 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA:     ZAMAWIAJĄCY 
 


