
U M O W A nr ………………………. 

 
W dniu  ………………………… 2014 r. w Białymstoku pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych im. 
gen. Władysława Andersa w Białymstoku, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
reprezentowanym przez Dyrektora – mgr Tadeusza Halickiego, a …………………………………………… 

 
…………………………………………………. Zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” 
reprezentowanym przez : 
 ……………………………………………………………… 

Została zawarta umowa o następującej treści : 
 

§  1 
 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się opracować na rzecz 
Zamawiającego w ust. 2 dokumentację, a Zamawiający zobowiązuje się prawidłowo 
wykonane opracowanie odebrać przez upoważnioną osobę oraz zapłacić Wykonawcy 
za wykonane prace wynagrodzenie na podstawie wystawionej faktury. 

2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych im. gen. 
Władysława Andersa w Białymstoku”, na którą składają się następujące opracowania : 
2.1.Projekt budowlany – 4 egz.; 
2.2.Przedmiar robót;   
2.3.Kosztorys inwestorski; 
2.4.Dokumentacja techniczna w wersji elektronicznej; 
2.5.Uzgodnienie dokumentacji projektowej – opłaty za uzgodnienie ponosi 

Wykonawca; 
3.  Wykonawca zapewni mapę do celów projektowych oraz uzyska w zastępstwie 
inwestora prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu robót. 
4.    Zasięg terytorialny : ul. Stołeczna 21;  działka nr geodezyjny 381/1, obręb 11 
Śródmieście. 
 

§  2 
 

Strony ustalają termin wykonania robót objętych umową do dnia 30 września 2014 
roku. 
 

§  3 
 

1. Wartość opracowania wyszczególnionego w umowie zgodnie ze złożoną ofertą 
wynosi :  …………………….. zł netto (słownie złotych :  ………………………………….) + VAT 
– 23 %, tj. kwota zł brutto  …………………………………………….  (słownie złotych :  …………. 
……………………………………………………… ). 

2. Po opracowaniu dokumentacji i dokonaniu odbioru przez Zamawiającego, 
Wykonawca wystawi fakturę końcową z terminem płatności 30 dni od daty (dnia) 
otrzymania. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przez Zamawiającego na konto wskazane przez 
Wykonawcę. 

 
 
 



§  4 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą : 
a) obowiązujące przepisy i ich zmiany w trakcie realizacji robót, 
b) Kodeks Cywilny; 

 
§  5 

 
            Umowę sporządzono w 2-ch (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach – po 1 egz.   
            (jednym) dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
            Zamawiający :                                                    Wykonawca: 


