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Projekt 

UMOWA nr ……… 

 

zawarta w dniu  ………….. 2015 r. w Lędzinach, pomiędzy: 

Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny 

reprezentowaną
 
przez: 

1. Krystynę Wróbel – Burmistrza Miasta  

zwaną dalej "Zamawiającym" 

a ………………………………………………. 

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez:  

1. …………………….…………………… 

 

§ 1. 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę dotyczącą 

wykonania analiz specyficznych, technicznych, instytucjonalnych i finansowo – 

ekonomicznych, niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. 

„Utworzenie mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Pokoju 106 w Lędzinach - etap I” ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 

w ramach Osi Priorytetowej 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, 

Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz 

infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, 

wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT, zwaną dalej 

"przedmiotem umowy". 

2. Przygotowane przez Wykonawcę opracowanie będzie zgodne z wytycznymi Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotyczącymi realizacji projektów z zakresu  

infrastruktury usług społecznych, finansowanych ze środków zewnętrznych, określonymi w 

naborze RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15. 

§ 2. 

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 25.11.2015 r. 

§ 3.  

1. Cena umowna za wykonanie przedmiotu umowy, wynosi: ……………. zł brutto, słownie 

………………., w tym podatek VAT …………...  

§ 4.  

Opracowanie zostanie dostarczone Zamawiającemu w wersji papierowej (trzy egzemplarze) 

oraz w wersji elektronicznej – płyta CD. 
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§ 5. 

Należność określoną w § 3 Zamawiający wypłaci Wykonawcy przelewem bankowym w 

terminie 14 dni od daty wpływu poprawnie wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 

  § 6.  

Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do sprawdzenia przebiegu realizacji 

przedmiotu umowy oraz uzyskiwania, na żądanie, informacji od Wykonawcy o postępie 

pracy, jest Mariola Jaromin - kierownik Referatu ds. Funduszy Europejskich. 

§ 7. 

1. Z chwilą przekazania opracowania Zamawiający staje się właścicielem autorskich 

praw majątkowych do całości opracowania i każdej jego części składowej na 

następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – 

publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

§ 8. 

1. Od obowiązków wynikających z niniejszej umowy Strony mogą być zwolnione w 

przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli Stron, którym 

Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności (siła wyższa). „Siła wyższa” 

oznacza okoliczności o nadzwyczajnym charakterze, spowodowane zdarzeniem losu lub 

takimi zdarzeniami jak: strajki, rozruchy, wojna katastrofy itp., które wystąpiły po podpisaniu 

niniejszej umowy i pozostawały całkowicie poza kontrolą Stron. 

2. O zaistnieniu okoliczności uznanych za siłę wyższą Strony są zobowiązane niezwłocznie 

się powiadomić. 

§ 9. 

1. Strony zobowiązują się przekazywać sobie wzajemnie informacje w zakresie niezbędnym 

dla celów niniejszej umowy, a także informować się na bieżąco  

o wszelkich okolicznościach oraz zdarzeniach mogących mieć jakiekolwiek znaczenie dla 

wykonywania przedmiotu umowy. 
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2. Dokumentacja i inne poufne informacje, które Strona umowy uzyskuje od drugiej Strony w 

związku z niniejszą umową, mogą być wykorzystane tylko zgodnie  

z przeznaczeniem tej umowy lub za zgodą Strony, od której pochodzą. 

§ 10.  

1. Za zwłokę  w wykonaniu zamówienia Zamawiającemu przysługuje kara umowna w 

wysokości 0,5% całkowitej wartości umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 

25% całkowitej wartości umowy. 

2. W przypadku nienależytego wykonywania umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do 

wypowiedzenia umowy z zachowaniem czternastodniowego terminu wypowiedzenia. 

§ 11 

Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy będą 

podlegać rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 12 

1. Wykonawca nie może przenieść swych praw, w tym wierzytelności lub zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.  

§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Klasyfikacja budżetowa: 71095 § 6050 


