
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 
 

 

 

U M O W A 

 

Zawarta w dniu ……………………. r. w Rudnikach pomiędzy: 

Gminą Rudniki z siedzibą w Rudnikach, przy ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki 

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Rudniki – Andrzeja Pyziaka, zwaną w dalszej części 

„Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….., 

zwanym w dalszej części „Wykonawcą”  

o treści następującej: 

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na 

przygotowaniu: 

1) Studium Wykonalności Inwestycji wraz z niezbędnymi załącznikami dla projektu pn. 

„Przebudowa budynków magazynowych w Rudnikach na Centrum Tradycji Strażackiej 

i Historii Wsi” przewidzianego do realizacji w ramach RPO WO 2014-2020 Oś 

Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 

5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo 

kulturowe i kultura, obejmującego w szczególności: 

a) Wykonanie Studium zgodnie z wytycznymi, regulaminem konkursu oraz innymi 

dokumentami wskazanymi przez Instytucję Zarządzającą w ogłoszeniu o naborze. 

b) Studium Wykonalności Inwestycji wraz z załącznikami należy przygotować w 3 

egz. wersji drukowanej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (edytowalnej). 

c) Pozyskania od wszystkich podmiotów niezbędnych danych i informacji dla 

opracowania przedmiotu zamówienia. 

d) Dokonywania odpowiednich korekt w Studium Wykonalności Inwestycji zgodnie 

z uwagami wskazanymi przez Instytucję Zarządzającą podczas weryfikacji 

wniosku na wszystkich etapach oceny aż do ogłoszenia wyników naboru. 

2) Wniosku aplikacyjnego zgodnie z wytycznymi, regulaminem konkursu oraz innymi 

dokumentami wskazanymi przez Instytucję Zarządzającą w ogłoszeniu o naborze i 

dostarczenia w 1 egz. wersji drukowanej i 1 egz. wersji elektronicznej wygenerowanym 

w generatorze wniosków na nośniku elektronicznym. 

 

§ 2 

1. Zamawiający ma prawo wglądu w realizację przedmiotu umowy na każdym etapie 

prac. 

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie informacje i dokumenty potrzebne do 

sporządzenia Studium będące w jego posiadaniu. 

3. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest ………………. 

4. Koordynatorem realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest Adam Wiktor i 

Roman Dądela. 

5. Strony ustalają, iż zostaną powiadomione na piśmie o ewentualnie zaistniałych 

przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań podczas wykonywania prac w zakresie 

przedmiotu umowy. 

 



§ 3 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 21 dni licząc od dnia ukazania 

się ogłoszenia o naborze na ww. działanie na stronie internetowej Instytucji 

Zarządzającej tj.: www.rpo.opolskie.pl. 

2. Dokumentem potwierdzającym przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu, 

będzie protokół zdawczo-odbiorczy, podpisany przez obie strony i sporządzony 

w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

3. Odbiór zostanie dokonany w siedzibie Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 

………….. zł brutto (słownie: ……….) płatne przelewem w terminie 21 dni na konto 

Wykonawcy licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, w tym: 

 

Lp. Przedmiot umowy 
Kwota 

netto w zł 

Kwota 

brutto w zł 

1 Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji   

2 Przygotowanie wniosku aplikacyjnego   

Razem:   

 

2. Zamawiający dopuszcza płatność częściową (do 40% wartości umowy – jeden raz 

fakturowanie) za wykonanie SWI wraz z załącznikami i wniosku przyjętego przez 

Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz dostarczeniu 

oświadczenia przez Wykonawcę, iż przedmiotowe opracowania wykonane są zgodnie 

ze wzorem wskazanym w ogłoszeniu o naborze, regulaminem naboru 

i obowiązującymi przepisami oraz, że zostały wydane w stanie kompletnym z  punktu 

widzenia celu, któremu mają służyć. 

3. W przypadku ewentualnych uwag, błędów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą 

Wykonawca na własny koszt, tj. w ramach wynagrodzenia usunie wady. 

4. Rozliczenie ostateczne nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT w momencie 

ogłoszenia wyników naboru na przedmiotowe działanie przez Instytucję Zarządzającą, 

niezależnie od jego wyników. 

5. Datą przekazania należności jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.     

 

§ 5 

Z dniem odbioru przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzą nieodpłatnie wszelkie 

prawa autorskie. Zamawiający może wykorzystać opracowanie na wszystkich polach 

eksploatacji, w tym powielać, przekazywać osobom trzecim. 

 

§ 6 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innej osobie bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdy dzień zwłoki w oddaniu 

przedmiotu zamówienia po terminie określonym w § 3 ust. 1 w wysokości 1% 

wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 oraz 1% wynagrodzenia brutto za każdy 

dzień zwłoki za przekroczenie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad. 



2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdy dzień zwłoki 

w przygotowaniu wyjaśnień czy poprawek wskazanych przez Instytucję Zarządzającą 

w trakcie oceny wniosku, po terminie określonym przez Zamawiającego w wysokości 

1 % wynagrodzenia brutto. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną, w przypadku odstąpienia przez 

Zamawiającego od umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto. 

4. Wykonawca ma prawo dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie 

faktury. 

5. W przypadku wystąpienia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ich 

z wynagrodzenia określonego w § 4 umowy. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na  zasadach 

Kodeksu  Cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

 

§ 8 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz 

wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla 

Zamawiającego. 

 

§ 9 

1. Umowa wygasa w przypadku nie ukazania się ogłoszenia o naborze w ramach RPO 

WO 2014-2020 Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego 

i naturalnego, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 

5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura w terminie do 31.12.2016 r. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca oświadcza, że nie będzie wysuwał 

żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

 

§ 10 

Ewentualne spory wynikłe przy wykonaniu umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 11 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

            ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


