
 
 

UMOWA NR ……………….. 

 

 

zawarta w dniu ……………………… r. w  Rejowcu Fabrycznym  pomiędzy: 

Gminą  Rejowiec Fabryczny z siedzibą w 22-170 Rejowiec Fabryczny ,ulica Lubelska 16 

reprezentowaną przez: 

Zdzisław Krupa - Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzata Babijczuk 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  ……………………………………….. 

…………………………………………… 

 NIP ………………….. REGON  ………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą”, 

w rezultacie zamówienia publicznego realizowanego bez stosowania ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 11 września 2019 r Dz.U z 2019 r poz. 2019 została zawarta umowa treści 

następującej: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie dotyczące 

Modernizacja Infrastruktury wodnej . 

2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca posiadający niezbędną wiedzę i uprawnienia 

zawodowe do wykonania programu funkcjonalno użytkowego, zobowiązuje się do 

opracowania programu funkcjonalno-użytkowego na zadanie dotyczące modernizacji 

infrastruktury wodnej na terenie Gminy Rejowiec Fabryczny. 

§ 2 

1. Dokumentacja powinna obejmować: 

a) program funkcjonalno-użytkowy –  wersja papierowa 1 kpl , wersja elektroniczna 1 kpl 

b) kosztorys inwestorski 

 

2. Na okoliczność odbioru programu funkcjonalno-użytkowego zostanie sporządzony protokół 

odbioru, w którym Wykonawca złoży oświadczenie, że dokumentacja została wykonana 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć.   

 

§ 3 

Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 15.12.2021 r. 

§ 4 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za przedmiot umowy wynagrodzenie uzgodnione w 

formularzu ofertowym w wysokości: ………………… brutto (słownie: jeden tysiąc 

czterysta zł 00/100). 

2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie dostawy odbywać się będzie fakturą 

końcową. 

 

 



3. Faktura będzie wystawiona na: Gminę Rejowiec Fabryczny, ul.Lubelska 16, 

            22-170 Rejowiec Fabryczny, 

            NIP 563 21 58 413 REGON  110198043 

4. Podstawą do wystawienia faktury i końcowego rozliczenia stanowi faktycznie zrealizowane 

zamówienie i protokół odbioru przedmiotu umowy. 

5. Należność płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w 

terminie 30 dni licząc od dnia złożenia u Zamawiającego sprawdzonej i zatwierdzonej 

faktury. 

6. Ustalone wynagrodzenie  określonego w ust. 1 obejmuje również przeniesienie praw 

własności do egzemplarzy przedmiotu umowy, majątkowych praw autorskich, uzyskanie 

wszelkich upoważnień i zezwoleń w zakresie określonym w niniejszej umowie. 

 

§ 5 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania stanowią kary umowne. 

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w 

wysokości 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie, za każdy dzień 

zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w 

wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie, 

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości  odsetek ustawowych, 

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – 

w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie. 

 

§ 6 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

  

§ 8 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej  umowy rozstrzyga sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem, jeden 

egzemplarzu dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

...........................................                                             ........................................... 

Wykonawca                                                                      Zamawiający 

 


