
UMOWA NR ………………- Projekt  
 
zawarta w dniu ................. 2017 r.  w Solec-Zdroju pomiędzy: 
Gminą Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój NIP 655 187 96 23 zwaną dalej 
„Zamawiającym”  
reprezentowaną przez : 
1.Adama Pałysa – Wójta Gminy Solec-Zdrój  
przy kontrasygnacie Zofii Kopeć – Skarbnika Gminy  
a      …................................................................................................................................................                                                   
zwanym dalej „Wykonawcą”  
w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego rozeznania rynku poprzez zaproszenie do 
składania ofert na Wykonanie  tablic edukacyjnych (głównych) w ramach zadania pn. Budowa 
ścieżek edukacyjnych w Solcu-Zdroju została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1. 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa tablic edukacyjnych głównych  3 szt. w miejsce  
wskazane przez Zamawiającego. 
2. Integralną częścią umowy jest  opis przedmiotu zamówienia. 

§ 2. 
1. Strony uzgadniają, że przed wykonaniem tablic przedstawi ich projekty do akceptacji przez 
Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie do 30  dni od daty zawarcia 
umowy.   
2. Zamawiający dokona akceptacji projektów w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie  
7 dni, licząc od dnia otrzymania projektów od Wykonawcy. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia ewentualnych uwag do projektów i wykonania 
poprawek oraz do ponownego przedstawienia poprawionych projektów akceptacji przez 
Zamawiającego w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania uwag do projektów od Wykonawcy. 

§ 3. 
1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć tablice, o których mowa w § 1 w terminie do 29 
września 2017 roku. 
2. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół  podpisany przez 
Wykonawcę oraz  Zamawiającego. 
3. W przypadku wystąpienia usterek w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający odmówi 
odbioru i ustali w spisanym protokole  termin usunięcia usterek oraz nowy termin odbioru, jednak 
nie później niż 14 dni od dnia ich zgłoszenia.  

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, z materiałów 
własnych, najlepszej jakości, dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie i przy tego 
rodzaju pracach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej.  
2. Materiały i urządzenia, jakich użyje Wykonawca, powinny być oznaczone znakiem 
bezpieczeństwa. 
3. Zamawiający ma prawo sprawdzenia jakości materiałów używanych do budowy.  

§ 5. 
            
1. Za wykonanie usługi Zamawiający wypłaci Wykonawcy kwotę …......................... zł 
brutto (słownie: …........................................ …................. brutto).  



2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy i jego bezusterkowym 
odbiorze przez Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury oraz dokonania płatności będzie 
podpisany przez obie strony umowy  protokół odbioru. 
5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem po zrealizowaniu przedmiotu 
umowy, na konto wskazane w fakturze, w terminie 30  dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej pod względem formalnym i rachunkowym faktury VAT. 
6. Faktura, o której mowa w ust. 3 winna być wystawiona na adres: Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 
10, 28-131 Solec-Zdrój NIP 655 187 96 23. 

§ 6. 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi 36 
miesięcy i liczy się od daty podpisania protokołu odbioru. 

§ 7. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu 
umowy lub usunięciu wad w wysokości równej 2% wynagrodzenia brutto określonej w § 5 ust. 2, 
za każdy dzień opóźnienia. 
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust 2 umowy. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 

§ 8. 
1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
i powinno zawierać uzasadnienie.  
2. Zamawiający w szczególności może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) zgłoszenia wniosku o postawieniu w stan likwidacji Wykonawcy lub rozwiązania 
przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
2) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy bez uzasadnionych 
przyczyn albo nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
3) w przypadku braku postępu prac objętych umową w stopniu zagrażającym dotrzymania 
terminu umowy,  
3) jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce w zakończeniu prac, 
4) jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce w usunięciu wad  pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie. 

3. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w terminie do 30 
dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 2. 

4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być pod rygorem nieważności 
przez Wykonawcę scedowane na osobę (osoby trzecie), chyba że na taką czynność wyrazi 
zgodę na piśmie Zamawiający. 

§ 9. 
1. Zmiana postanowień zawartych w Umowie może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron 
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach spornych nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowania przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony poddają orzecznictwu  
Sądu właściwego dla Zamawiającego. 



4. Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający       Wykonawca    
 
 ...............................................    .......................................... 
 
 
 
 


