
Projekt umowy załącznik nr 4 
 

UMOWA WSPÓŁPRACY nr ………...../…. /201… 
 
Zawarta w dniu … w Łodzi, pomiędzy Łódzką Spółdzielnią Mieszkaniową z siedzibą w Łodzi przy ul. Jaracza 
77/79 działającą w oparciu o wpis do KRS nr 36887, której został nadany nr NIP 7240003734 i nr REGON 
000487060 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 

1. Bogumiłę Optacy – Z-cę Prezesa ds. Ekonomicznych – Głównego Księgowego 
2. Adama Rybackiego – Z-cę Prezesa ds. Technicznych  

a: 
…..  z siedzibą w …, która działa na podstawie wpisu do … - załącznik nr 4, której został nadany nr NIP … i nr 
REGON …, zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 
1. …  
2. …  
w sprawie określenia zasad wymiany stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych członków ŁSM. 
 

§ 1 
 

1. Firma … oświadcza, iż przyjmuje do realizacji wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych we 
wszystkich budynkach znajdujących się w zasobach ŁSM na warunkach określonych niniejszą umową.  

2. Wymiana stolarki okiennej w danym lokalu będzie wykonywana na warunkach określonych w umowie 
indywidualnej zawieranej pomiędzy członkiem Spółdzielni użytkownikiem lokalu a Wykonawcą. 

 
§ 2 

 
Strony ustalają, iż przedmiotem umowy jest wymiana stolarki okiennej drewnianej zespolonej na okna PCV, … 
komorowe o profilu …, bezołowiowym z okuciami obwiedniowymi uchylno – rozwieralnymi z mikrowentylacją i 
stopniowanym uchyłem oraz szybami zespolonymi jednokomorowymi o współczynniku przenikania ciepła k = 1,0 
W/m2K zgodnie ze złożoną ofertą przetargową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  
 

§ 3  
 

Zamawiający - ŁSM będzie pisemnie informował członków Spółdzielni, których okna zostały zaplanowane do 
wymiany w roku 2017r, i którzy otrzymali zgodę na wcześniejszą wymianę wg zasad obowiązujących w ŁSM o 
ofercie firmy …. 
 

§ 4 
 

Szczegóły handlowe takie, jak: ilości wymienianych okien, ich wymiary, rodzaje, terminy wykonania usługi, 
wynagrodzenia za usługę, a także kary i warunki płatności każdorazowo określać będzie umowa sprzedaży 
zawierana między Wykonawcą – firmą …. a członkiem ŁSM z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 4 niniejszej 
umowy – wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

 
§ 5 

 
1. Strony wspólnie ustalają, że koszt wymiany 1 m2 okna typu określonego w § 2 wynosi brutto … zł/m2  (słownie 

zł: … ) oraz dopłata za zamontowanie nawietrzaka higrosterowanego wynosi brutto … zł/szt. (słownie zł: …) lub 
dopłata za zamontowanie nawietrzaka ciśnieniowego wynosi brutto … zł/szt. (słownie zł: …). 
Wymieniona cena w § 5 ust. 1 dotyczy rozliczenia gotówkowego. 

2. Wymienione w pkt. 1 ceny obejmują: 
2.1 wykonanie pomiaru u lokatora wraz z wyliczeniem kwoty do zapłaty, 
2.2 demontaż starej stolarki okiennej, 
2.3 dostarczanie i montaż stolarki PCV, 
2.4 wymiana parapetu zewnętrznego na parapet z blachy stalowej powlekanej w kolorze białym 
2.5 obrobienie ościeży wraz z uszczelnieniem zewnętrznych obróbek blacharskich, 
2.6 wywiezienie zdemontowanej stolarki okiennej. 

3. Wykonawca – firma … zobowiązuje się cenę jednostkową, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu 
stosować w umowach sprzedaży zawieranych z członkami ŁSM w czasie obowiązywania niniejszej umowy 
współpracy. 

4. W przypadku zamówienia przez członka ŁSM stolarki o wyższym standardzie lub usług nie wymienionych w § 5 
ust.2 strony stosować będą ceny umowne.  

 
§ 6 

 
1. Strony wspólnie ustalają, iż termin rozpoczęcia współpracy, o której mowa w niniejszej umowie nastąpi z datą 

podpisania umowy.  



2. Termin zakończenia współpracy w ramach niniejszej umowy ustala się na dzień …r z możliwością jego 
przedłużenia. 

3. Przedłużenie terminu zakończenia współpracy wymaga aneksu do umowy.   
4. Niniejsza umowa nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń od 

Zamawiającego z tytułu umów zawartych z członkiem Spółdzielni. 
 

§ 7 
 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić do indywidualnej umowy z członkiem ŁSM postanowienie, że żądanie 
zapłaty za wykonane roboty nastąpi po odbiorze robót protokółem odbiorczym podpisanym przez członka ŁSM 
stwierdzającym prawidłowość wykonanych prac. Brak potwierdzenia przez inspektora nadzoru prawidłowego 
wykonania prac, powoduje przejęcie przez Wykonawcę odpowiedzialności z tytułu zwrotu 50% wymiany 
stolarki. 

2. Potwierdzenie wykonania wymiany przez inspektora ŁSM następuje w roku, w którym będzie przysługiwał zwrot 
50% udziału Spółdzielni, tj. w dacie ujęcia wymiany w planie remontowym na dany rok. 

 
§ 8 

 
Zamawiający oświadcza, że dokona na rzecz członka ŁSM, który został ujęty w planie remontów zwrotu udziału 
Spółdzielni w kosztach wymiany okien, po pisemnym potwierdzeniu przez Wykonawcę – … dokonania na jego 
rzecz przez członka ŁSM całości zapłaty za wykonane roboty związane z wymianę stolarki okiennej.  

 
§ 9 

 
1. Wykonawca firma – … zobowiązuje się, iż w zawartej z członkiem ŁSM umowie na zamontowaną stolarkę 

udzieli pisemnej gwarancji na okres … lat na wyrób – wzór gwarancji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
umowy. 

2. Do karty gwarancyjnej wyrobu zostaną dołączone warunki użytkowania stolarki z informacją o serwisie 
gwarancyjnym.  

 
§ 10 

 
Umowa niniejsza ma charakter poufny. Jej treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 Ustawy z 
dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211). Strony zobowiązują się do 
zachowania jako poufnych wszelkich informacji, bez względu na ich nośniki – jakie uzyskają od siebie względnie 
innych osób związanych z wykonaniem niniejszej umowy. Postanowienia tego punktu nie dotyczą prawnego 
obowiązku udzielania niezbędnych informacji organom administracji rządowej lub samorządowej oraz osobom 
uczestniczącym w wykonaniu umowy, jednakże wszelkim podmiotom, w tym również pracownikom obu stron, 
udostępniane będą tylko te fragmenty umowy, które wiązać się będą z wykonywanymi przez nich czynnościami w 
związku z realizacją niniejszej umowy. 

 
§ 11 

 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

 
§ 12 

 
Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla  siedziby 
Zamawiającego. 
 

§ 13 
 

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

§ 14 
 
Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy są: 
1. Załącznik nr 1 – oferta przetargowa firmy …  
2. Załącznik nr 2 – wzór indywidualnej umowy – zamówienie o wymianę stolarki okiennej podpisywana przez 

Wykonawcę – firmę … – członka ŁSM 
3. Załącznik nr 3 – warunki gwarancji firmy … na zamontowaną stolarkę 
4. Załącznik nr 4 – kopia wpisu do ... 
 

Zamawiający  Wykonawca 
 


