
Załącznik Nr 2 

 

UMOWA Nr ………………./2019 

 

zawarta w dniu ………………………….. w Solcu nad Wisłą, pomiędzy Gminą Solec nad Wisłą  

z siedzibą ul. Rynek 1, 27-320 Solec and Wisłą, NIP: 509 00 66 613, reprezentowaną przez: 

Marka Szymczyka – Wójta Gminy  

przy kontrasygnacie Ewy Sikorskiej – Skarbnik Gminy  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym", 

a 

……………………………………………. prowadzącym/cą działalność pod nazwą 

…………………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą …………………………………………………., NIP: …………………………….., 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą" reprezentowaną przez………………………………. 

 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy 

Solec nad Wisłą na lata 2019-2022 oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Solec nad 

Wisłą (wraz z ich dostawą do siedziby Zamawiającego)- według zapisów szczegółowej specyfikacji 

określonej w zapytaniu ofertowym (USC.411.1.2019) stanowiącym integralną część niniejszej 

umowy. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy i dostarczenie przez Wykonawcę do Zamawiającego upływa 

z dniem 15 kwietnia 2019 r. 

 

§2 

1.Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej wysokości ………………………… brutto  

( słownie:…………………………………..00/100 groszy). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest stałe i obejmuje całość wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy, nie może ulegać zmianom w trakcie realizacji umowy oraz 

obejmuje wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy,  

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz innych opłat. Wynagrodzenie zostanie wypłacone  

przelewem na rachunek bankowy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze/rachunku VAT 

dostarczonej do siedziby Zamawiającego. 

3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia do Urzędu Gminy w Solcu nad 

Wisłą prawidłowo wystawionej faktury/rachunku Vat, po podpisaniu przez obie strony umowy 

bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 

 

§3 

1.W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie do 15 kwietnia 2019 r. Wykonawca 

zapłaci karę umowną w wysokości 1% całkowitej wartości wynagrodzenia brutto określonego w §2 

ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2.W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości wynagrodzenia całkowitego brutto za wykonanie 

przedmiotu umowy określonego w §2 ust. 1. 



3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z bieżącego wynagrodzenia 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na 

zasadach Kodeksu cywilnego- do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia wynikającego z treści niniejszej umowy, 

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy odsetek ustawowych za opóźnienia. 

 

§4 

1.Umowa wiąże strony z dniem jej podpisania przez Wykonawcę i Zamawiającego i zostaje zawarta 

na czas spełnienia wszystkich świadczeń w niej zawartych. 

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego.  

3.Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami niniejszej umowy, poddane będą pod 

rozstrzygnięcie przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.   

4.Wszelkie zmiany niniejszej umowy do swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej. 

5.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 

dwa dla Zamawiającego.  

 

         ZAMAWIAJĄCY:                                                             

 

                                     WYKONAWCA:  

 

 


