
UMOWA – ZLECENIE   NR  …../…… - Wzór    

 
zawarta w dniu  …………………  pomiędzy Gminą Kawęczyn z siedzibą:  
Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn 
NIP: 6681875486  REGON 311019480 
reprezentowaną przez: Wójta Gminy -  Jana Nowaka 
przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy Kawęczyn 
zwanym dalej „Zleceniodawcą” 
 a  
Firmą ……………………………………… 
Siedziba: …………………………………… 
NIP …………………………………,  
reprezentowaną przez – ……………………………………… 
zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 
zawarto umowę następującej treści: 
 

§1 

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania prac w postaci 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na budowę boiska sportowego wraz z 

budynkiem gospodarczym (blaszakiem) w miejscowości Leśnictwo. 

2. Przedmiot umowy obejmuje:  

1. Projekt budowlany - 4 egzemplarze 

2. Przedmiar robót – 2 egzemplarze 

3. Kosztorys ofertowy – 2 egzemplarze 

4. Kosztorys inwestorski – 2 egzemplarze 

5. Wersję elektroniczną wszystkich dokumentów na nośniku danych 

(np. płyta CD/DVD) 

6. Wymaganych przepisami prawa zgód, opinii, decyzji, pozwoleń, 

uzgodnień (nie wymagających dodatkowych projektów budowlano – 

wykonawczych). 

Zleceniobiorca wykona powierzone prace z dołożeniem należytej staranności. 

 
§ 2 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać określone w § 1 umowy czynności w okresie 
od dnia podpisania umowy do 31.08.2022 r. 

 
§ 3 

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 wynosi ………….                         
(słownie: ……………………………………….. ).  



2. Kwota określona w ust 1 jest ceną ryczałtową i obejmuje wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i 
odpowiedzialność Zleceniobiorcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów 
związanych z wykonaniem przedmiotu  zamówienia. 

§ 4 
1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Zleceniobiorcę 

rachunek bankowy, w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zleceniodawcy prawidłowo 
wystawionego rachunku.  

2. Datą zapłaty rachunku będzie data obciążenia konta Zleceniodawcy.  

§ 5 
1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w przypadku:  

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto 
określonego w   § 3 za każdy dzień zwłoki,  
- zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego                 
w § 3 za każdy dzień zwłoki  
- odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn obciążających 
Zleceniobiorcę w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 3.  

2. Karę, o której mowa w ust. 1, Zleceniobiorca zapłaci na wskazany przez 
Zleceniodawcę rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych 
od dnia doręczenia mu żądania Zleceniodawcy zapłaty takiej kary umownej.  

3. Zleceniodawca upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach 
ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.  

 
§ 6 

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  
 

§ 7 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności 
jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu 
stron.  
 

§ 8 
Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
 

§ 9 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze stron.  
 
            ZLECENIODAWCA                                          ZLECENIOBIORCA 

……………………………….    ………………………………….. 


