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Umowa Nr ………. 

 

zawarta w dniu .......... 2022 r. w Sadownem, 

pomiędzy: 

Gminą Sadowne, z siedzibą ul. Kościuszki 3, 07-140 Sadowne, NIP: 8241708503, 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Sadowne – Waldemara Cyrana 

przy kontrasygnacie Skarbnika – Anny Rukat 

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

a 

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

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………………………..………………… 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. 

 

§ 1 

Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą zobowiązuje się do przeprowadzenia w Urzędzie 

Gminy Sadowne diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”  

zorganizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 

REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności  

na zagrożenia. 

 

§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 31 sierpnia 

2022 r. 

 

§ 3 

Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe dla Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą  

w wysokości:  

netto: ............................................ zł;  

VAT …….%, tj. ………….…..… zł;  

cena brutto: ................................................. zł. 

słownie: ………………………………………………………………………………………… 

 

§ 4 

1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy bez żadnych uwag.  

2. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy podany na fakturze, w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. 

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 
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§ 5 

1. Strony ustalają następujące kary z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień umowy.: 

a) za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia przedmiotu umowy  

w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

b) z tytułu odstąpienie którejkolwiek ze stron od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, 

c) za nieuzasadnione przerwanie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę  

w wysokości 0,2% ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy. 

 

§ 6 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną  

na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 

oferty, chyba że konieczność wprowadzenia zmiany wynika z okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiana ta jest korzystna dla 

Zamawiającego. 

3. Zmiana umowy może nastąpić w następujących okolicznościach:  

a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego jak  

i od Wykonawcy uniemożliwiających terminowe wykonanie zamówienia, 

b) w przypadku wystąpienia siły wyższej, w tym w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

umowy,  

 

§ 7  

1. Wszelkie spory mogące wynikać przy realizacji postanowień niniejszej umowy będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie 

pisemnej  

pod rygorem nieważności podpisanego przez obie strony. 

3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  

bez zgody Zamawiającego.  

4. Umowę niniejszą sporządza się w trzech egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

          ZAMAWIAJĄCY                     WYKONAWCA 

 

 

 

…………………….………….………..  …………………………………………. 

 


