
 

 
 

 
Załącznik Nr 2 

do zapytania ofertowego 
znak: JRP POPT.271.1.10.2013 

 
 

Umowa Nr ………………. 
(projekt) 

 
zawarta w dniu ………….. 2015 roku w Biłgoraju, 
 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego znak: JRP 
POPT.271.1.10.2013 przeprowadzonego zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Biłgoraj Nr 
57/2014 z dnia 12 maja 2014r., w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., Nr 907 ze zm.) 
 
pomiędzy: 
 
Gminą Biłgoraj  z siedzibą przy ul. Kościuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj, NIP 9182029131, 
REGON 950369037, 
reprezentowaną przez: 
Pana Wiesława Różyńskiego – Wójta Gminy 
zwaną dalej „Zamawiaj ącym” 
 
a 
 
……………………………….. z siedzibą przy …………………., ………………………, NIP 
…………………., REGON ……………………….. wpisaną do rejestru KRS NR 
…………………. prowadzonego przez …………………………………… 
reprezentowanym/ą przez: 
Pana / Panią ……………………….. – ……………………. 
zwanym/ą dalej „Wykonawc ą” 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie raportu oddziaływania na środowisko 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy zachodniej miasta Biłgoraj w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga 
– Dynów – Grabownica Starzeńska” wraz z doradztwem przy procedurze 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskaniu decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

2. Przedmiot umowy wskazany w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający wykona 
zgodnie z zakresem określonym w zapytaniu ofertowym znak: JRP 
POPT.271.1.10.2013 oraz złożoną ofertą. 

 
 



 

 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym w § 1, w 
następujących terminach: 

a) opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – do …………….. 
b) opracowanie pozostałych dokumentów niezbędnych do prawidłowego 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz doradztwo przy procedurze 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskaniu decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach – do ………………….. 

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w formie 
drukowanej w 3 egzemplarzach oraz w edytowalnej wersji elektronicznej na 
zewnętrznym nośniku danych. 

2. W trakcie odbioru Zamawiający dokona oceny wykonanego przedmiotu zamówienia, 
w szczególności pod kątem spójności i zgodności z przedmiotem umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanego 
przedmiotu umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania mu przez 
Wykonawcę wykonanych materiałów lub od dnia wykonania usługi. 

4. Odbiór zmodyfikowanego materiału odbywa się na zasadach określonych w ust. 2 – 4 
powyżej.  

5. Odbiór bez zastrzeżeń danego materiału zostanie potwierdzony podpisanym przez 
Zamawiającego i Wykonawcę protokołem odbioru bez zastrzeżeń. Podpisanie 
protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” następuje w przypadku niezgłoszenia 
zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w ust. 3. 

6. Podpisanie „bez zastrzeżeń” protokołu odbioru końcowego dla danego materiału 
stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie usługi.  

7. Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym w wykonaniu przedmiotu 
umowy. 

8. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemną 
informację o stanie zaawansowania prac nad wykonaniem przedmiotu umowy oraz 
udzielić wyjaśnień, w terminie określonym przez Zamawiającego w stosownym 
piśmie. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania w toku prac uzasadnionych uwag i 
opinii Zamawiającego.  

 
§ 4 

1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający wypłaci na 
rzecz Wykonawcy wynagrodzenie, zgodnie ze złożoną ofertą, w kwocie .......... zł 
netto (słownie: ................................) powiększone o należny podatek VAT ...%, 
łącznie w kwocie brutto ........... zł (słownie:.................... ....................zł), w tym za: 
a) opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: 

 ...................... zł netto (słownie: ................................) powiększone o należny 
podatek VAT ...%, łącznie w kwocie brutto ........... zł 
(słownie:........................................zł ) 

b) opracowanie pozostałych dokumentów niezbędnych do prawidłowego 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach oraz doradztwo przy procedurze 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uzyskaniu decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach: 
 .......... zł netto (słownie: ................................) powiększone o należny podatek 
VAT ...%, łącznie w kwocie brutto ........... zł 
(słownie:........................................zł ) 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w 
trakcie realizacji przedmiotu Umowy.  



 

 

3. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania danego dokumentu stanowiącego  
przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust 1 pkt a) – b), w wysokości określonej w 
ust. 1 nastąpi przelewem na konto Wykonawcy: 
.........................................................................................................................., po 
podpisaniu „bez zastrzeżeń” protokołu odbioru końcowego dla danego materiału. 

4. Fakturę VAT należy wystawić na: Gminę Biłgoraj, ul. Ko ściuszki 88, 23 – 400 
Biłgoraj, NIP 9182029131, REGON 950369037 .  

5. Zamawiający dokona zapłaty, o której mowa w ust. 3 w terminie do 30 dni od daty 
wpływu prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

 

§ 5 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 
ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

b) wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 2 tygodnie, z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie 
odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty 
wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o okolicznościach wymienionych w ust.1 i powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinno zawierać 
uzasadnienie. 

 

§ 6 
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.  
2. Kary te naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za nieterminowe wykonanie któregokolwiek z przedmiotu umowy w wysokości 

0,2% umownego wynagrodzenia za dany element umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki licząc od dnia określonego w § 2 pkt a) – b). 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
wskazanego w §4 ust 1. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 

 
§ 7 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2. Strony przewidują możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień umowy i 
określają warunki zmiany: 

1) Zmiana terminu przewidzianego na zrealizowanie przedmiotu zamówienia: 
a) Zmiany będące następstwem konieczności wstrzymania realizacji przedmiotu 

umowy przez Zamawiającego; ze względu na czynniki, których Zamawiający nie 
mógł przewidzieć, 

b) Zmiany będące następstwem konieczności wykonania dodatkowych badań, 
ekspertyz, powodujących konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu 
zamówienia, 



 

 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin 
przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w 
sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres wstrzymania realizacji przedmiotu 
zamówienia. 

c) Zmiany będące następstwem odmowy wydania przez organy administracji lub inne 
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę.  
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin 
przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w 
sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności 

d) Zmiany  będące następstwem innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od 
Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania 
przedmiotu umowy w ustalonym terminie 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej, termin 
przewidziany na zrealizowanie przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu 
przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w 
sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności 
 

2) Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia spowodowana koniecznością 
ograniczenia zakresu przez Zamawiającego ze względu na czynniki niezależne od 
Zamawiającego i  których Zamawiający nie mógł przewidzieć  
W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej wyżej, zakres  przewidziany 
do zrealizowania w ramach  przedmiotu umowy może ulec  zmniejszeniu o zakres, 
który stał się niemożliwy do wykonania na skutej tej okoliczności. 
 

3) Zmiana wynagrodzenia umownego za zrealizowanie przedmiotu zamówienia w 
szczególności spowodowana: 
Zmianą ustawowej stawki VAT na realizowany przedmiot umowy – w  przypadku 
wystąpienia tej okoliczności wynagrodzenie umowne może zostać zmienione, 
zmiana może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia w związku 
ze zmianą stawki podatku VAT i może dotyczyć wyłącznie zakresu realizowanego 
po terminie zmiany stawki VAT. 

 
§ 8 

1. Wykonawca oświadcza, że opracowując dokumenty będące przedmiotem umowy nie 
naruszy praw osób trzecich i przekaże Zamawiającemu przedmiot Umowy w stanie 
wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.  

2. W wykonaniu niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność 
egzemplarzy przedmiotu umowy, o których mowa w §3 ust 1. 

3. W wykonaniu niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie 
prawa majątkowe do przedmiotu umowy, nie wyłączając prawa zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego, na następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania materiału w całości lub w części poprzez 
wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką (w tym drukarską i cyfrową);  

b) wprowadzania do obrotu, użyczenia oryginału lub egzemplarzy; 
c) rozpowszechniania materiału w szczególności poprzez publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także 
publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, również poprzez 
wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci internetowej, z 
zastrzeżeniem konieczności wskazania Wykonawcy jako twórcy.  

4. Strony uzgadniają, że Zamawiający lub inny podmiot wskazany przez Zamawiającego 
może sporządzać obcojęzyczne wersje dokumentów stanowiących przedmiot umowy. 



 

 

5. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, w zakresie 
określonym w ust. 3 zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy należnym z tytułu 
wykonania niniejszej umowy.  

6. Wykonawca zastrzega sobie prawo, a Zamawiający wyraża na to zgodę do 
wykorzystywania wyników prac zrealizowanych w ramach realizacji przedmiotu 
Umowy w prowadzonej przez siebie statutowej działalności. Używanie takie nie może 
naruszać interesów Zamawiającego.  
 

§ 9 
Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, 
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne dotyczące 
drugiej strony uzyskane od drugiej strony – niezależnie od formy przekazania tych informacji 
i ich źródła.  
 

§ 10 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

 
§ 11 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 
§ 12 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 


