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UMOWA NR …./2019 – projekt 

zawarta bez zastosowania procedur przetargowych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w dniu  

…………………………………… r. w Urzędzie Gminy Przesmyki pomiędzy:  

 

Gminą Przesmyki ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki, NIP 821 238 96 33, REGON 

711 582 569 reprezentowaną przez:  

Andrzeja Skolimowskiego –Wójta Gminy Przesmyki  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jolanty Hawryluk 

zwaną  

 dalej „Zamawiającym”, 

a  

……………………………………………………………. 

 

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………………………………………. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie ekspertyzy w 

zakresie merytorycznej weryfikacji ustaleń Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552 w miejscowości 

Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki. 

2. Opracowanie powinno określać: 

 weryfikację prawidłowości dokonanych w raporcie obliczeń emisji hałasu, emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, z uwzględnieniem skumulowanego oddziaływania 

przedsięwzięć już zrealizowanych, których oddziaływania mieszczą się w obszarze 

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania 

mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, 

 określenie wpływu planowanej fermy drobiu, w szczególności w zakresie uciążliwości 

odorowej na zdrowie ludzi i zwierząt hodowanych w sąsiedztwie, w kontekście 

zagrożenia sanitarnego i epidemiologicznego. 

§ 2 

Przedmiotowe prace Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w okresie do dnia  

10.07.2019 r. 

§3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do wykonywania określonej działalności lub 

czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej  

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
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2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi się 

będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. profesjonalnej realizacji zamówienia, przy użyciu swojej wiedzy i doświadczenia, zgodnie  

z obowiązującym stanem prawnym oraz podejmowania wszelkich niezbędnych działań 

mających na celu należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 

2. korzystania z udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów wyłączenie w celu 

realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 5 

1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie i realizację umowy jest 

……………………… tel. ………………………….., e-mail: ……………………… 

2. Przedstawicielem Zamawiającego jest ………..……….…… tel. ………………………..., 

e-mail: ………………………………... 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wysokość wynagrodzenia ryczałtowego: 

netto: …………………………………….………., VAT: …………………………………... 

brutto: ………………………………..………….. (słownie: ……………………………….) 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na konto Wykonawcy nr: …………………………………  

w terminie 14 dni po wystawieniu prawidłowej faktury VAT/rachunku. 

§ 7 

Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy Raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 551 i 552  

w miejscowości Raczyny, gm. Przesmyki, pow. siedlecki. 

§8 

Wykonawca będzie wykonywał czynności związane z realizacją przedmiotu umowy  

w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. 

§ 9 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 ust. 1. 

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy na podstawie wystawionych faktur. 

3. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku 
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Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie za wykonaną i odebraną część przedmiotu 

umowy. 

§ 10 

1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych 

okoliczności: 

1) zmiana danych podmiotowych dotyczących wykonawcy, lokalizacji siedziby 

wykonawcy; 

2) zmiana konta bankowego, na które zamawiający przeleje należne wynagrodzenie za 

wykonane roboty; 

3) zmiany danych osobowych – zmiany osób (personelu), 

4) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji przedmiotu umowy, 

spowodowanych działaniem osób trzecich; 

5) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT. 

2. Wszystkie postanowienia opisane w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy, 

jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

 

§12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 
 

 
 
 

 

WYKONAWCA                                                                                                      ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 


