
UMOWA Nr …………………………… 
 

Zawarta w dniu ……………………. pomiędzy:  

Gminą Prószków, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17, NIP 991-02-84-648, 
reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Cebulę – Burmistrza Prószkowa, przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy Pani Doroty Staniów, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………
………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………
………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..
…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..…………………..……………………………., 
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, 
 

zwanymi w treści umowy łącznie jako Strony 
 

zgodnie postanawiają: 
§1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie Budowy doziemnej instalacji 
gazowej wraz z montażem kotła gazowego II-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania 
i kuchenki gazowej oraz budowa instalacji gazowej, centralnego ogrzewania i wodnej 
w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni, ul. Szkolna 12 (dz. nr 342, 343 obręb 0100 Nowa 
Kuźnia)”, zgodnie z ofertą z dnia ………………………….., która stanowi integralny załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy oraz zgodnie z zapytaniem ofertowym z 13 lipca 2020 r.; 

2. Wykonawca w ramach niniejszej umowy obowiązany jest do zapewnienia pełnej zgodności 
wykonanych prac z decyzją Starosty Opolskiego pozwolenie na budowę nr 641/2020 z 19 czerwca 
2020 r. i załącznikiem do decyzji, tj. projektem budowlanym; 

3. Wykonawca w ramach niniejszej umowy obowiązany jest do zapewnienia pełnej zgodności 
wykonanych prac ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania 

określonych w § 1 prac. 
2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt  

i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się go wykonać rzetelnie,  
z należytą starannością, aktualnym poziomem wiedzy i techniki oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

3. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności nie może 
przenieść na osoby trzecie jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z umowy, w tym 
w szczególności wierzytelności przysługujących wobec Zamawiającego z tytułu realizacji umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wymienionych w § 1 prac osobiście. 

§ 3 
Realizacja całego zakresu umowy, o którym mowa w §1 zostanie wykonana do …………………………….. 

§ 4 
1. Za wykonanie prac będących przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci na rzecz 

Wykonawcy kwotę …………………….. zł brutto (słownie: 
……………………………………………………………………………………), stanowiącą wynagrodzenie ryczałtowe 
za wykonanie całości zakresu prac wymienionych w § 1 umowy oraz w zapytaniu ofertowym, 
wraz z załącznikami.  



2. Podstawą zapłaty należności wymienionych w § 4 ust. 1 będzie prawidłowo wystawiona przez 
Wykonawcę faktura VAT na Gminę Prószków NIP 991-02-84-648. Podstawą do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury VAT będzie podpisanie przez Wykonawcę i Zamawiającego „protokołu 
zdawczo-odbiorczego”. 

3. Wynagrodzenie zostanie przelane na rachunek bankowy Wykonawcy o nr: 
……………………………………………………………………………………………….. 

4. Termin zapłaty – 21 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu. 
5. Sposób zapłaty – przelew na konto wskazane w ust. 3. 

§ 5 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w oddaniu określonego w umowie 

przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 
ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % całości wynagrodzenia 
umownego brutto. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar umownych 
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli wysokość kar umownych nie 
pokryje powstałej szkody. 

5. Poza przypadkami uregulowanymi w przepisach prawa, Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć Wykonawcy karę umowną, o której 
mowa w ust. 2, przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, gdy:  
1) Wykonawca nie wywiązał się z wykonania przedmiotu umowy lub go nie wykonuje przez czas 

dłuższy niż 14 dni od upływu terminu określonego w § 3. Uprawnienie to Zamawiający może 
wykonać w terminie 4 tygodni, od upływu terminu określonego zgodnie z § 3 umowy. 

 § 6  
Wszystkie dokumenty na papierze i na nośnikach elektronicznych, nabyte, zebrane lub 
przygotowane przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy będą stanowić wyłączną 
własność Zamawiającego. Z chwilą przekazania dokumentów wskazanych powyżej lub 
poszczególnych ich części, Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie 
przenosi na Zamawiającego, bez konieczności składania odrębnego oświadczenia, całość autorskich 
praw majątkowych (w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych) na wszelkich znanych polach eksploatacji obejmujących, w odniesieniu do przedmiotu 
umowy, w szczególności prawo do: używania, utrwalania, zwielokrotniania, w tym zwielokrotniania 
wszystkimi znanymi technikami cyfrowymi, elektronicznymi i poligraficznymi, wprowadzenia do 
obrotu, wprowadzenia do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego 
odtwarzania, wystawienia, wyświetlenia, ich modyfikacji i wprowadzenia zmian oraz ich dalszego 
wykorzystania również w wersjach zmodyfikowanych i zmienionych. Wykonawca zgadza się na 
wykorzystanie przez Zamawiającego nieodpłatnie autorskich praw zależnych. 

§ 7 
1. Uprawnienia Zamawiającego związane z wadami przedmiotu umowy wygasają z upływem 2 lat 

od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 
2. Wykonawca udziela rękojmi i jest odpowiedzialny względem Zamawiającego w szczególności, 

jeżeli zrealizowany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze 
względu na cel określony w umowie. 

3. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu aktualne 
ubezpieczenie OC firmy Wykonawcy, wraz z dowodem opłacenia składki za ubezpieczenie, 
stanowiące łącznie załącznik nr 2 do umowy. 



4. Wykonawca załącza do umowy kosztorys ofertowy sporządzony na bazie przedmiaru 
stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego. 

§ 8 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy - Kodeks cywilny.  
2. Strony deklarują, że spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą próbowały uregulować 

polubownie w drodze negocjacji. W razie niemożliwości polubownego rozwiązania sporów, 
Strony ustalają, że ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy rozstrzygać 
będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy 
oraz trzy dla Zamawiającego. 

 
                    WYKONAWCA:                                                                             ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Oferta z dnia ……………………………… 
2. Ubezpieczenie OC z dowodem zapłaty składki ubezpieczeniowej 
3. Kosztorys ofertowy 


