UMOWA Nr 2019/PS/0….
zawarta w dniu …….. ……………………….. 2019 roku
pomiędzy:

……………………………………………………………………………………..

z siedzibą w ……………………………………………….,

……………………………………., NIP: …………………………………….
reprezentowanym przez: …………………………………….. – …………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
a
Gminą Nysa, z siedzibą w Nysie, ul. Kolejowa 15, NIP 7532414579
reprezentowaną przez: Burmistrza Nysy – Kordiana Kolbiarza,
zwaną dalej „Zamawiającym”
o następującej treści:
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§ 1 Przedmiot umowy
Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie polegające
na opracowaniu diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla Gminy Nysa wraz
z wnioskami i zaleceniami – dalej: Diagnoza.
Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje oraz niezbędną wiedzę w zakresie
przedmiotu niniejszej umowy.
§ 2 Termin realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się doręczyć wstępną wersję Diagnozy w terminie do 30 listopada 2019 r.
Zamawiający wskaże swoje uwagi w ciągu 7 dni od dnia doręczenia mu wstępnej wersji Diagnozy, nie
później niż do 07 grudnia 2019 r. Wykonawca doręczy Zamawiającemu ostateczny dokument Diagnozy
uwzględniający uwagi Zamawiającego w formie elektronicznej i papierowej nie później niż 15 grudnia
2019 r.
Za każdy dzień opóźnienia względem wskazanych powyżej terminów Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu 0,5% wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
§ 3 Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie określonym w § 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
płatne jednorazowo po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie wystawionego przez Wykonawcę
rachunku/faktury, wystawionego na:
Gmina Nysa
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa
NIP: 753-24-14-579
w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Zamawiającego.
Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wykonania przedmiotu umowy.
§ 4 Odpowiedzialność
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej
umowy.

2.

1.
2.

1.
2.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że zadanie nie jest realizowane zgodnie z umową,
Zamawiający rozwiąże umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.
§ 6 Inne obowiązki i uprawnienia stron
Każda zmiana warunków niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nie objętych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 7 Postanowienia końcowe
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, a dwa
dla Zamawiającego.
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Kontrasygnata Skarbnika Miasta
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