
UMOWA Nr GM 	2020-Wzór-załącznik nr 2 

zawarta w dniu 	  roku pomiędzy Miastem Świdwin, Plac Konstytucji 

3 Maja 1, 78-300 Świdwin reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Świdwin - 

Pana Piotra Felińskiego, zwanym dalej „Zamawiającym", 

a 	 „ ur. 	 r, zamieszkałym w 	  

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą", 

o następującej treści: 

Do zawarcia niniejszej umowy nie ma zastosowania Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień  publicznych zgodnie z art. 4. ust. 8) (Dz. U. 2017 poz. 1579 ze 

zm.) z uwagi na fakt, że wartość  zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości 30.000,00 euro. 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania prace polegające 

na: sporządzeniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 

Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót na 

wykonanie wewnętrznych instalacji gazowych 	do lokali mieszkalnych 

będących własnością  miasta Świdwin— wykaz zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

zapytania ofertowego z dnia 28 luty 2020 roku stanowiącym załącznik nr 1 do 

umowy. 

Strony ustalają  następujący termin realizacji przedmiotu umowy:: 

- termin rozpoczęcia robót: 	  

- termin zakończenia robót: 30.04.2020r. 

1. Wykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych w § 2 umowy przysługuje 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości 	  (słownie: 

	  złotych 	/100), zgodnie ze złożoną  ofertą. 

2. Należność  za wykonanie umowy regulowana będzie z konta Zamawiającego na 

konto Wykonawcy podanym na fakturze w terminie do 14 dni od daty otrzymania 

faktury przez Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę. 



3. Fakturę  należy wystawić  na Gmina Miejska Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 

78-300 Świdwin, NIP 672-20-03-749. 

4. Fakturowanie będzie dokonywane oddzielnie za każdy projekt umieszczony w 

załączniku nr 1 

5. Płatnikiem podatku jest Zamawiający. 

Wykonawca nie może powierzyć  prac wymienionych w § 2 innym osobom bez zgody 

Zamawiającego. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą  być  wprowadzane tylko w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają  

zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Umowę  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy. 
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