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UMOWA NR  DU – … / B-1 / 2019 
 

W dniu …. stycznia 2019 r. we Wrocławiu pomiędzy: 

Wspólnotami Mieszkaniowymi wyszczególnionymi w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy,  

w imieniu których działa zarządca nieruchomości wspólnej – Spółka ATENA & HJW Sp. z o.o. 

z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ołbińskiej 6, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000040949 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej), NIP 898-18-94-655, REGON 932128773, reprezentowana przez: 

 Prezesa Zarządu Spółki  -  Jolantę Janasik 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

a 

Firmą ..................... NIP ......................., REGON .......................,  ......., ul. ................... wpisanym 

do ewidencji działalności gospodarczej ...................... zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez: .........  zamieszkałego ul. ..............., ........................., legitymującego się 

dowodem osobistym seria ...... nr ......... Pesel .................. 
 

 

została zawarta umowa następującej treści: 
 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przeprowadzenie okresowych 

przeglądów budynków polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do 

użytkowania obiektu budowlanego oraz  jego otoczenia, w tym badanie instalacji 

elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, 

zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz 

uziemień instalacji i aparatów, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo Budowlane. 
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie ww. usługi w budynkach mieszkalnych 

stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych określonych w Załączniku nr 1 
do umowy, będącym jej integralna częścią, zarządzanych przez Spółkę ATENA& HJW 

Sp. z o.o., Biuro nr 1 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ołbińskiej 6.  

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia liczby budynków 

w trakcie trwania umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania mieszkańców poszczególnych 

budynków o planowanym terminie przeglądu poprzez wywieszenie pisemnej informacji na 

tablicy ogłoszeń w każdym budynku osobno, co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem. 

Ogłoszenie powinno zawierać co najmniej: dokładną datę i godziny przeglądu (przy ustalaniu 

godzin należy wziąć pod uwagę również godziny popołudniowe), cel przeglądu oraz dane 

firmy świadczącej usługę. 

2. Niezależnie od wywieszenia w każdym budynku informacji o terminach planowanego 

przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania się do możliwości mieszkańców 

poszczególnych budynków w kwestii ich obecności w lokalu mieszkalnym/użytkowym 

w trakcie wykonywania przeglądu budynku. W razie problemów z dostępem do lokalu 

mieszkalnego/użytkowego w celu dokonania przeglądu, Wykonawca zobowiązany jest do 

ponownego powiadomienia mieszkańców poprzez wywieszenie w budynku kolejnego 

powiadomienia o przeglądzie i dodatkowo do umieszczenia informacji w skrzynce pocztowej 

danego lokalu mieszkalnego/użytkowego z jednoczesnym pisemnym poinformowaniem 

Zamawiającego o każdym przypadku nie udostępnienia pomieszczeń oraz innych 

trudnościach w realizacji umowy a także o wywieszeniu zawiadomień w budynkach. 

3. Z przeprowadzonych w poszczególnych budynkach oraz lokalach mieszkalnych/użytkowych 

przeglądów Wykonawca zobowiązany jest sporządzić protokoły oddzielnie dla każdego 

budynku Wspólnoty Mieszkaniowej i lokalu mieszkalnego/użytkowego. 
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4. Wzór protokołu, do stosowania którego Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie realizacji 

umowy, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

5. Wykonawca na bieżąco przekazywać będzie pisemną informację o stwierdzonych podczas 

świadczenia usługi usterkach i nieprawidłowościach, których usunięcie obciąża 

Zamawiającego. 

6. Wykonawca w trakcie przeprowadzania przeglądu budynku zobowiązany jest do sprawdzenia 

wykonania zaleceń z poprzedniego przeglądu 5-letniego. 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot umowy w terminach ustalonych przez 

siebie w harmonogramie, który wymagać będzie zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Harmonogram usług wykonawca będzie zobowiązany opracować i dostarczyć Zamawiającemu 

w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram usług będzie stanowił 

Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy, będący jej integralną częścią. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, 

możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie 

należycie wykonać usługę na warunkach określonych w umowie. 

2. W celu należytego wykonania umowy Wykonawca posłuży się wykwalifikowanymi 

osobami, na dowód czego w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzone kopie uprawnień budowlanych tych osób 

do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz zaświadczeń o ich wpisie na listę 

członków właściwej izby samorządu zawodowego. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia zatrudnionych pracowników 

w identyfikatory lub/i elementy ubioru wyróżniające jego firmę (kamizelki, koszulki, itp.), 
w których zobowiązani są oni świadczyć zlecone w umowie usługi.  

4. Wykonawca może scedować wykonanie zleconych mu w ramach niniejszej umowy usług 

w całości lub części innemu wykonawcy jedynie za wiedzą i pisemną zgodą Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za jeden protokół z przeprowadzonego 

przeglądu w jednym budynku stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej tj.: … zł brutto 

za m² (słownie: ……………….) i powierzchni użytkowej budynku danej Wspólnoty 

Mieszkaniowej, określonej w Załączniku nr 4 do niniejszej umowy, będący jej integralną 

częścią. 

2. Podstawą dokonania zapłaty za wykonane usługi będzie faktura wystawiona osobno  

na każdą Wspólnotę Mieszkaniową, zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku nr 1.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do złożenia faktury za wykonanie przedmiotu umowy 

w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od daty odbioru usługi przez Zamawiającego.   

4. Należność za wykonaną usługę Zamawiający zobowiązuje się zapłacić w terminie do 30 dni  

od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury. W przypadku opóźnienia w zapłacie 

Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 

5. Zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze. Strony ustalają, że terminem zapłaty jest dzień obciążenia 

rachunku Zamawiającego. 
 

§ 6 

1. Strony ustalają, że termin wykonania całości umowy upływa 30 dnia po przeprowadzeniu 

ostatniego przeglądu w dniu 30 września 2019 r. 
2. Strony ustalają, że zachowaniem terminu zakończenia usługi dla 1 Wspólnoty Mieszkaniowej 

jest złożenie przez Wykonawcę protokołu przeglądu danego budynku w siedzibie zarządcy 

nieruchomości, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty określonej 

w harmonogramie (Załącznik nr 3).  

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wykonany przedmiot umowy w formie pisemnej  

w 1 (słownie: jeden) egzemplarzu dla każdej Wspólnoty Mieszkaniowej oraz 9 (słownie: 
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dziewięć) egzemplarzy płyty CD zawierającej cyfrowy zapis protokołów wszystkich 

przeglądów budynków wraz z podpisami osób przeprowadzających przegląd. 
 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić i zachować przy realizacji przedmiotu umowy 

wszelkie warunki bezpieczeństwa pracy osób wykonujących przegląd oraz osób postronnych 

mogących znaleźć się w pobliżu miejsca wykonywania usługi.  

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody (zarówno 

na osobach jak i na rzeczach) powstałe w trakcie realizacji usług a wynikające z zaniedbania 

dbałości o zachowanie zasad bezpieczeństwa. 
 

§ 8 

1. Ustala się, że osobami upoważnionymi do uzgodnień dotyczących realizacji umowy są: 

 ze strony Zamawiającego- Inspektorzy Nadzoru wymienieni w Załączniku nr 5

 do niniejszej umowy;  

 ze strony Wykonawcy –…………………..,  numer telefonu …………………..  

2. Wszystkie dokumenty mające znaczenie dla prowadzenia i odbioru usługi Wykonawca będzie 

niezwłocznie przesyłać do siedziby zarządcy nieruchomości Spółki ATENA & HJW Sp. z o.o. 

Biuro Nr 1, ul. Ołbińska 6, 50-237 Wrocław. 

3. Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy wykonywaniu 

niniejszej umowy, w szczególności Zamawiający zobowiązuje się do: 

 Udostępnienia (w siedzibie Zarządcy ATENA & HJW Sp. z o.o. przy ul. Ołbińskiej 6 

we Wrocławiu) istniejącej dokumentacji technicznej dotyczącej budynku (książka obiektu, 

protokoły z przeglądu budynku). 
 

§ 9 
1. W terminie do 10 dni od złożenia przez Wykonawcę wykonanego protokołu przeglądu 

w siedzibie Zarządcy nieruchomości wspólnej – ATENA &HJW Sp. z o.o., ul. Ołbińska 6 

we Wrocławiu, Zamawiający sprawdzi jego jakość oraz zgodność wykonania z umową, 

celem dokonania protokolarnego odbioru. 

2. Na okoliczność przeprowadzenia odbioru usługi sporządzony zostanie stosowny protokół 

zdawczo- odbiorczy usługi, który winien być podpisany przez obie strony umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia  braków lub wad w protokole przeglądu budynku, Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy termin 14 dni na ich usunięcie, pod rygorem nie dokonania odbioru 

i zastosowania kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 3. 
 

§ 10 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu umowy 

w wysokości 25,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przedłożeniu protokołu 

przeglądu za dany budynek w stosunku do terminu wynikającego z harmonogramu z tym, że 

ww. kara umowna naliczana będzie począwszy od 30 dnia po upływie terminu wykonania 

usługi określonego w harmonogramie dla danej Wspólnoty Mieszkaniowej. 

2. Za nieuzasadnione odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy, (trwałe zaprzestanie 

wykonywania umowy) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 

300,00 zł brutto za każdy budynek, dla którego nie został przedłożony Zamawiającemu 

protokół z przeglądu. 

3. Za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 25,00 zł brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego 

Wykonawcy wynagrodzenia. 
     

 § 11 

Strony zgodnie ustalają, że w wypadku nienależytego bądź nierzetelnego wykonywania umowy 

przez Wykonawcę Zamawiający będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy bez  zachowania 

okresu wypowiedzenia, jednakże po wcześniejszym pisemnym upomnieniu. 
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 § 12 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają dla swej ważności i skuteczności 

formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
 

§ 13 

1. Strony umowy zobowiązują się informować o zmianach swoich adresów do doręczeń pod 

rygorem tego, że wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane sobie wzajemnie w związku 

z realizacją umowy wysyłane będą na adresy stron wskazane w umowie ze skutkiem ich 

prawidłowego doręczenia. 

2. Adres do doręczeń Zamawiającego: ul. Ołbińska 6, 50-237 Wrocław. 

3. Adres do doręczeń Wykonawcy: …………………………………… 
 

§ 14 
1. W związku z wykonaniem umowy Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe 

Zamawiającego oraz zarządcy nieruchomości wspólnej, na zasadach określonych w art. 31 
ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Przetwarzanie nastąpi wyłącznie w celu i zakresie realizacji niniejszej Umowy. 
 

§ 15 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygnąć 

polubownie a jeśli nie osiągną porozumienia, spór podany zostanie pod osąd Sądu właściwego 

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 16 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a pozostałe Zamawiający. 

 

Załączniki do umowy: 
1. Załącznik  Nr 1 – Wykaz Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Spółkę ATENA & HJW Sp.  z o.o.     

                                    będących w umowie stroną Zamawiającą    

2. Załącznik Nr 2 – Wzór protokółu  przeglądu budynku 

3. Załącznik Nr 3 – Harmonogram przeglądów budynków 

4. Załącznik Nr 4 – Zestawienie powierzchni użytkowej w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wraz 

                                   z należnym wynagrodzeniem  

5. Załącznik Nr 5 – Inspektorzy ds. technicznych wraz z danymi kontaktowymi 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 


