Załącznik Nr 2

UMOWA

Zawarta w dniu …...................... pomiędzy:
Gminą Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 22-170 Rejowiec Fabryczny zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1/ mgr inż. Zdzisławem Krupą – Wójtem Gminy
z jednej strony, a …...............................................................................................................................
….............................................................................reprezentowanym przez:
1/ …................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”.
Zawarta została umowa następującej treści:
§1
Wykonawca na podstawie niniejszej umowy zobowiązuje się do wykonania:
projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej dla miejscowości Pawłów
II etap
– obejmującego wykonanie projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno –
tłocznej.
– wykonanie projektu budowlanego przejść pod drogą wojewódzką
– wykonanie projektu budowlanego przepompowni wraz z przyłączem elektrycznym
Powyższe opracowanie wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
warunkującymi uzyskania pozwolenia na budowę.
Termin wykonania dokumentacji ustala się na: 30.07.2010 r.
§2
Zamawiający dostarcza Wykonawcy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dokumenty,
30 dni po podpisaniu umowy oraz uzupełniające dane jeżeli potrzeba ich wyłoni się w trakcie
projektowania.
§3
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć prace projektowe wymienione w ogłoszeniu w 4
egzemplarzach w wersji papierowej, 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na płycie CD,
specyfikacje techniczną, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, projekt techniczny, w siedzibie
Zamawiającego bez osobnego zawiadomienia. Dodatkowe egzemplarze mogą być dostarczone za
oddzielnym wynagrodzeniem nie objętym umową.
Jeżeli Zamawiający nie odbierze dokumentacji w określonym w umowie terminie, Wykonawca
sporządzi jednostronny protokół zdawczo – odbiorczy wykonanych prac i wyśle dokumentację
pocztą na koszt i ryzyko Zamawiającego w ciągu siedmiu dni od terminu umowy.
§4
Strony ustalają wysokość wynagrodzenia:
…................................................................................................
słownie: …..........................................................................................................
Zapłata za prace projektowe nastąpi po ich wykonaniu i odbiorze przez zamawiającego (faktura
jednorazowa).
Termin płatności za wykonanie zamówienia 30 dni od daty doręczenia faktury wraz z dokumentami

rozliczeniowymi.
Zamawiający zobowiązuje się uregulować faktury Wykonawcy na rachunek
….........................................................................................................................

§5
W przypadku gdy zajdzie konieczność wykonania prac nie objętych zakresem rzeczowym
wymienionym w § 1 umowy. Wykonawca wykona je na dodatkowe zamówienia Zamawiającego i
przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm standardów i parametrów.
§6
Zakres nadzoru autorskiego i wysokość wynagrodzenia z tego tytułu strony uzgodnią w odrębnej
umowie.
§7
Do kierowania pracami wynikającymi z umowy Wykonawca wyznacza:
…...........................................
Koordynacja ze strony Zamawiającego jest:
…...........................................
§8
Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy podlega ocenie, zaopiniowaniu i zatwierdzeniu na
mocy przepisów szczegółowych, które to czynności obciążają Wykonawcę.
§9
W przypadku przerwania prac projektowych przez Zamawiającego, strony ustalają
zaawansowanie prac protokołem na podstawie którego Wykonawca wystawia Zamawiającemu
fakturę.
§ 10
Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne.
Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
Ze strony Zamawiającego:
za odstąpienie od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, a za które
odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za pracę, od której
Zamawiający odstąpił.
Ze strony Wykonawcy:
za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego za pracę lub etap od którego Wykonawca odstąpił.
§ 11
Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.
§ 12
Wykonawca ma obowiązek pełnienia czynności nadzoru autorskiego na każde żądanie
Zamawiającego, oraz przybycia na budowę z zachowaniem § 6 umowy.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy od
daty odbioru.

§ 13
Wszystkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej.
§ 14
Ewentualne spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji umowy rozpatrywane będą przez
Właściwy Sąd.
§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego ze szczegółowym uwzględnieniem przepisów tytułu XV k.c. „Umowa o dzieło”, oraz
Ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

