
                 UMOWA - wzór 

Zawarta w dniu ........................... roku  pomiędzy Gminą Mielec reprezentowaną przez: 

 Wójta Gminy  - Pan Józef Piątek  

przy kontrasygnacie 

Skarbnika Gminy - Pani Małgorzata Cyran  

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a  

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

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowaną przez  

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

 

                               §1 

Zamawiający zleca na podstawie §7 Zamówienia publiczne o wartości od 1 000 euro do 

14 000 euro Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro 

w Urzędzie Gminy Mielec - Zarządzenie Nr 249/2017 Wójta Gminy Mielec  z dnia 

01 lutego 2017r a Wykonawca przyjmuje do wykonanie .zgodnie z przedstawioną ofertą                    

z dnia ......................roku - ....................................................................................................... 

  §2 

Termin wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia strony ustalają do dnia  

31.07.2019 roku. 

Przedmiot zamówienia zaopatrzony będzie w pisemne oświadczenie, że jest wykonany 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

 

§3 

1.Należność za wykonaną pracę ustala się w kwocie :: ........................................ zł  (słownie:  

.................................................................................................................................... zł 00/100 ) 

2.Zamawiający nie udziela zaliczek. 
 

§4 

1. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia  dla Wykonawcy  będzie dostarczenie 

kompletnej dokumentacji, jej protokolarny odbiór i faktury wystawione przez 

Wykonawcę odrębne na każde zadanie .  

2. Zamawiający dokona zapłaty faktur w terminie 14 dni, licząc od daty ich doręczenia 

do siedziby Zamawiającego. 



  

3. Zapłata nastąpi przelewem na konto Wykonawcy 

                                                                 

§5 

Za datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania przez 

komisję protokołu odbioru końcowego. 

§6 

1. Strony zastrzegają sobie możliwość naliczenia kar umownych za nienależyte 

wykonanie umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w zapłacie faktury w wysokości 0.02 % wynagrodzenia umownego brutto 

za każdy dzień zwłoki.  

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.   

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących  

       przypadkach: 

a) za zwłokę w opracowaniu map w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego 

brutto za każdy dzień zwłoki , 

b) za odstąpienie od umowy  z przyczyn , za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto. 

c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie 

rękojmi za wady w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad .   

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do   

wysokości rzeczywiście poniesionych szkód  

§7

Oprócz przypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Zamawiający 

może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili jej zawarcia umowy . Zamawiający może odstąpić 

od Umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takich okolicznościach Wykonawca  może żądać jednie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

 

§8 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  



  

nieważności. 

§9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§10 

Kwestie sporne wynikłe na tle niniejszej Umowy będzie rozstrzygać właściwy sąd dla   

siedziby  Zamawiającego. 

§11 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 

 

 
 
 
Sporządził: Inspektor Andrzej Bieniek tel. 17 774 56 66, a.bieniek@ug.mielec.p



  

 


