
 
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 
 
 

Projekt umowy Nr ZI.272.2…..2020.AT 
 
W dniu ………………… 2020r. w Łubnicach pomiędzy: 
1. Gminą Łubnice z siedzibą w Łubnicach, ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, 

NIP 997-01-32-801, Regon 250855506,  
reprezentowaną przez: 
Pana Michała Pazka – Wójta Gminy Łubnice,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łubnice – Pani Izabeli Klatka 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a  

2. ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………. zwanym dalej w niniejszej 
umowie „Wykonawcą”, 

 
zwanymi łącznie w dalszej części umowy Stronami, 
 
z uwzględnieniem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.1843), została zawarta umowa o treści 
następującej: 
 

§1 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostawy 1 

szt. tablicy informacyjnej na stelażu i 1 szt.  tablicy pamiątkowej zgodnie z ofertą 
z dnia ……, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, zwanej dalej przedmiotem 
umowy. 

2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny tablicy. 

3. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa IV: Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2: Termomodernizacja 
budynków, Poddziałanie IV.2.2.: Termomodernizacja budynków, zgodnie z umową 
o dofinansowanie z dnia 16.11.2018r. Nr UDA-RPLD.04.02.02.-10-0047/17-00 

 
§2 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w §1 ust. 1 w terminie do 
dnia 04.12.2020r.  

 
§3 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za realizację przedmiotu 
umowy wynagrodzenie w kwocie:  
netto …………………………..zł (słownie: ……………………………………………..……………) 
podatek od towarów i usług ……………….zł (słownie: ……………………………………….) 



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

2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego bez 
uwag protokół odbioru przedmiotu umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie opłacone w terminie do 14 dni 
od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury.  

 
§4 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne: 
1) w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, 
2) w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w usunięciu wad, liczony po upływie terminu wyznaczonego 
przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

3) w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający 
odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.   

2. Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar 
umownych, 

3. Strony dopuszczają możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy (faktury VAT). 

 
§5 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 
1) zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania umowy, 

2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 10 dni, bez 
konieczności wyznaczenia terminu dodatkowego na realizację umowy. 

2. Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego oświadczenia złożonego w terminie 
14 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie oraz 
powinno zawierać uzasadnienie.    

 
§6 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej 
pod rygorem nieważności 

2. Zmiany umowy będą możliwe w następujących przypadkach: 
1) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, o ile zmiana ta 

nie wpływa na zmianę wynagrodzenia, o której mowa §3 ust. 1, 
2) możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu i/lub sposobu 

płatności za realizację przedmiotu zamówienia, 
3) konieczność zmian wynika z wystąpienia siły wyższej, 
4) konieczność zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć 

w chwili zawierania umowy, 
5) zmiana przepisów prawa w tym zmiany stawki podatku od towarów i usług. 



 
§7 

1. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych Zamawiający 
wyznacza: …………………… 

2. Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza: ………………….., tel. 
……….., e-mail: ………………… 

 
§8 

1. W razie wątpliwości co do zakresu umowy, zakres przedmiotu zamówienia 
określa oferta Wykonawcy i opis przedmiotu zamówienia zawarty w zapytaniu 
ofertowym. 

2. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy 
strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niemożliwości osiągnięcia 
porozumienia, spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

 
 

§9 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron. 
 

 
 
Zamawiający:                                                                 Wykonawca: 

 
 
 
 
 
Kontrasygnata Skarbnika: 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

 Oferta Wykonawcy 


