
Załącznik nr 4 - Wzór umowy 

UMOWA 

 

zawarta w dniu .......................  

pomiędzy Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z 

siedzibą  

w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, NIP 642-27-69-097, REGON 277838174, który 

reprezentują: 

1. …………………………………….…..…. 

2. ……………………………………………. 

zwanym dalej Zamawiającym, 
 

a 
 

……………………………….……………………… 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………….……… 

zwanym dalej Wykonawcą,  

na podstawie wyboru oferty Wykonawcy w trybie zapytania o cenę zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych zawarta została umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Koncepcji wdroŜenia technologii 

WiMAX na obszarze 24.3”. 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się przedmiot umowy wymieniony w § 1 wykonać i przedłoŜyć do 

odbioru  

w terminie do 12 lutego 2010 roku. 

§ 3  

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia; 

b) wykonać przedmiot umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami; 

c) informować Zamawiającego o wszelkich przeszkodach, które miałyby wpływ na terminowe 

ukończenie wykonania przedmiotu umowy; 

d) uzgadniać rozwiązania techniczne i materiałowe na etapie projektowania ze Związkiem 

Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku;  



e) dołączyć do opracowanej dokumentacji oświadczenia o kompletności projektu i jego zgodności 

z celami, do których ma słuŜyć. 

2. Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wykonane opracowanie stanowiące przedmiot umowy w 

80 egzemplarzach zarówno w wersji papierowej jak i w wersji elektronicznej. 

3. Wszelkie prace projektowe i uzgodnienia, które były do przewidzenia na etapie przygotowania 

oferty, a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (mimo braku ich w dokumentacji przetargowej) nie 

będą wchodziły w zakres usług dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny 

Wykonawcy. 

4. Z chwilą przekazania i zapłacenia za wykonane dzieło, majątkowe prawa autorskie przechodzą 

na Zamawiającego. 

§ 4 

1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie Biuro Związku Subregionu Zachodniego  

z siedzibą w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik. 

2. Koszty transportu ponosi Wykonawca. 

3. Zamawiający zgłosi Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przedłoŜenia przedmiotu zamówienia 

wszelkie poprawki, usterki, zastrzeŜenia w szczególności związane z niespójnością z 

postanowieniami SIWZ i określi realny termin ich usunięcia. 

4. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy 

jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony umowy. Odbiór protokołem 

zdawczo – odbiorczym przedmiotu umowy nastąpi nie później niŜ w ciągu 30 dni od daty jej 

przedłoŜenia  

z uwzględnieniem naniesienia ewentualnych poprawek i usunięcia usterek lub zastrzeŜeń. 

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

§ 5 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie umowne za 

łączną cenę brutto: ……………….…… zł słownie: 

…………………………………………………., w tym podatek VAT 22 % tj. 

………….…………………. . 

2. NaleŜność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przelewem w terminie 30 dni, 

licząc od dnia doręczenia faktury na rachunek bankowy Wykonawcy w: 

………………………………………… 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w razie: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości: 0,2 % dziennie od wartości 



zamówienia brutto; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto, za kaŜdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) za niewykonanie przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych  

w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyŜsza wysokość zastrzeŜonych kar 

umownych. 

§ 7 

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy  

w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych 

okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu 

z tytułu wykonania części umowy. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: 

1. kodeks cywilny, 

2. ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

3. ustawa Prawo zamówień publicznych. 

§ 9 

Wykonawca, za zgodą Zamawiającego, moŜe podzlecić niektóre prace związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy innej jednostce, za której działanie lub zaniechanie Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność. 

§ 10 

1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza -

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

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający 

wyznacza -.......................................... 

§ 11 

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  

z okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego.  

§ 12 

Ewentualne spory mogące powstać w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 



§ 13 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

kaŜdej ze Stron. 

 

Zamawiający         Wykonawca 

…………………………………….     

 ………………………………… 

 

…………………………………….     

 ………………………………… 


