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UMOWA  

Nr …….. 

 

 

zawarta w dniu ………… r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy: 

 

Gminą Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, NIP: 689-10-01-078 

reprezentowaną przez Burmistrza Bartosza Romowicza, przy kontrasygnacie Skarbnika 

Gminy – Ewy Kaczmaryk – Elmerych, 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

……………………………………….. 

reprezentowaną przez ……………………. 

zwanym dalej Wykonawcą, 

o treści następującej: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające                       

na wykonaniu, dostawie i montażu dwóch tablic informacyjno-pamiątkowych 

wolnostojących (wg poniższej tabeli) dla projektu pn.: „Program Strategiczny 

„Błękitny San” - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki 

Dolne” 

 

Lp.  Rodzaj tablicy Materiał Liczba 

szt. 

1. 

Tablica informacyjno-

pamiątkowa jednostronna o 

wymiarach: wysokość 80cm, 

szerokość 120cm, na stelażu 

montowanym do gruntu (profil 

stalowy min. 3x3cm) 

Tablica: Stal ocynkowana 

malowana proszkowo 

wykonana z jednego 

arkusza materiału 

odpornego na warunki 

atmosferyczne, informacja 

na białym tle 

Stelaż: metalowy, przy 

czym, po wkopaniu nóg 

stelaża dolna krawędź 

tablicy nie może być niżej 

niż 1,5 metra nad ziemią. 

Nogi stelaża należy wkopać 

w ziemię na głębokość 

minimum 80 cm i 

zabetonować tak, aby 

zapewnić stabilność całej 

konstrukcji. 
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§ 2 

Tablice informacyjno-pamiątkowe o których mowa w § 1 zostaną wykonane zgodnie 

z zaleceniami zawartymi w „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze 

Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”, po uprzednim 

zatwierdzeniu ich projektu przez Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Do zadań Wykonawcy, uwzględnionych w kosztach przedmiotu zamówienia, 

należeć będzie w szczególności: 

- opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu graficznego tablic 

informacyjno-pamiątkowych; 

- wykonanie i montaż tablic w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności mających na celu bezusterkowy 

montaż; 

 

2. Wykonawca zamieszczając logotypy w szczególności zwróci uwagę na: 

- odpowiednie proporcje logotypów; 

- zastosowanie odpowiednich kolorów; 

- zachowanie pola ochronnego logotypów; 

- zastosowanie odpowiedniej czcionki. 

Parametry i charakterystyka powyższych elementów jest przedstawiona  

w „Księdze identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków 

programów polityki spójności na lata 2014-2020” 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projekt tablic 

będących przedmiotem umowy przed ich wykonaniem. Dopiero po ostatecznej 

akceptacji przez Zamawiającego projektu tablic, przekaże go do realizacji. 

 

 

§ 4 

Osoby upoważnione do współdziałania 

Osobą upoważnioną do współdziałania przy opracowywaniu przedmiotu zamówienia                    

ze strony Zamawiającego jest Leszek Banach, natomiast ze strony Wykonawcy jest 

…………………………………… 

§ 5 

Termin realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i przekazania przedmiotu 

zamówienia Zamawiającemu do dnia  ……………. (termin nie dłuższy niż do 25 

sierpnia 2017r.). 

2. Wykonawca zastrzega sobie możliwość oddania przedmiotu zamówienia 

w późniejszym terminie, w przypadku niedostarczenia mu przez Zamawiającego 

niezbędnych informacji, o które wnioskował, pod warunkiem, że zwrócił się o nie 

do Zamawiającego co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed terminem 

dostarczenia materiałów, wyznaczonym przez Wykonawcę. 

3. W przypadku nieterminowego dostarczenia przez Zamawiającego informacji, o 

które wnioskował Wykonawca, termin opracowania i przekazania przedmiotu 
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zamówienia wydłuża się o okres zwłoki w przekazaniu informacji niezbędnych do 

opracowania przedmiotu zamówienia. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Za opracowanie przedmiotu zamówienia strony ustalają wynagrodzenie w wysokości 

 Brutto: …………… PLN (słownie: ………………………………………..) 

Netto: ……………… PLN ( słownie: ………………………………….) 

VAT 23%: ……………… PLN (słownie: …………………………………) 

2. Wynagrodzenie za usługę wypłacone będzie przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, po opracowaniu i przekazaniu przedmiotu zamówienia. 

3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5, będzie faktura wystawiona przez 

    Wykonawcę na Zamawiającego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy               

      w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo wystawionej  

     faktury VAT. 

 

§ 7 

Czynności odbiorowe 

1. Wykonawca sporządzi przedmiot zamówienia w liczbie 2 szt. 

2. Z przekazania przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy, 

podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

3. Zamawiający może w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania mu przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę zgłosić na piśmie wszelkie uwagi i/lub zastrzeżenia.  

4. W przypadku wniesienia uwag i/lub zastrzeżeń, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

uwzględnienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia ich złożenia przez 

Zamawiającego. 

§ 7 

Odpowiedzialność Wykonawcy i Gwarancja 

 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki niewykonania lub 

      nienależytego wykonania Umowy w stosunku do Zamawiającego, jak też 

      spowodowane działaniami lub zaniechania osób i podmiotów, za które ponosi 

      odpowiedzialność 

 

2. Wykonawca odpowiada za zaniedbania i zaniechania osób, z pomocą których  

       wykonuje przedmiot Umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań 

       powierza, jak za własne dzieło. 
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3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wszystkie elementy  zawarte                          

      w przedmiocie umowy zgodnie z obowiązującymi dla nich wytycznymi i przepisami                       

     na  okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego 

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, 

w przypadku: 

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,2% należnego 

wynagrodzenia umownego określonego w § 5, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

upływu terminu opracowania przedmiotu zamówienia, jednak nie więcej niż 10% 

ww. kwoty – z zastrzeżeniem § 4 pkt.3, 

2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które 

odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% należnego wynagrodzenia umownego 

określonego w § 5. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w przypadku: 

1)  odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, 

w wysokości 10% należnego wynagrodzenia umownego określonego w § 5. 

3. Podstawę obliczania wysokości kar umownych stanowi wynagrodzenie brutto 

(z uwzględnieniem podatku VAT) o którym mowa w § 5 niniejszej umowy. 

§ 9 

Zmiany umowy 

 

1. Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że wystąpią okoliczności, 

które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów               

w przypadku przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia. Przedłużenie 

terminu wykonania przedmiotu umowy ustalonego w § 4 ust. 1 dopuszczalne jest 

wyłącznie w przypadku: 

- zbyt późnego (w terminie krótszym niż 14 dni) dostarczenia Wykonawcy niezbędnych 

informacji do opracowania projektu tablic informacyjno-pamiątkowych,   

- przypadki losowe (kataklizmy lub inne czynniki zewnętrzne, niemożliwe                               

do przewidzenia wydarzenia, którym nie można zapobiec), które będą miały wpływ na 

treść zawartej umowy i termin realizacji usługi, 

3. W sytuacjach opisanych w ust. 2 zmiana postanowień umowy wymaga pisemnego 

wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, potwierdzonego przez Zamawiającego oraz 

aneksu podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

 



5 

 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

 

1.   Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

       nieważności. 

2.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie odpowiednie 

       przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3.  Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 

        powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4.  Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

       każdej ze stron. 

 

 

           Zamawiający                                         Wykonawca 


