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     Załącznik nr 3 (wzór) 

 
 

 

 

UMOWA Nr …….2019 

 

 

zawarta dnia ………. .2019 r w Nisku pomiędzy Gminą i Miastem Nisko reprezentowaną 

przez Waldemara Ślusarczyka – Burmistrza Gminy i Miasta Nisko 

przy kontrasygnacie Marii Nabrzeskiej – Skarbnik  Gminy i Miasta Nisko 

zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym”  

a 
 

…………………….. 

 
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. W związku z realizacją przez Gminę i Miasto Nisko projektu pn. „Mobilny MOF 

Stalowej Woli” Zamawiający zleca Wykonawcy zaprojektowanie, wykonanie oraz 

montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego tablic pamiątkowych w ramach 

działań promocyjnych projektu realizowanego przez Gminę Stalowa Wola w 

partnerstwie z Gminą i Miastem Nisko, współfinansowane w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś V 

Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski. 

2. Przedmiotem zamówienia jest: 

a) zaprojektowanie i wykonanie 4 szt. tablic pamiątkowych 

- wymiary: 80 cm (wysokość) x 120 cm (szerokość) 

- tablice jednostronne 

- materiał wykonania tablic: blacha ocynkowana, materiał odporny na warunki 

atmosferyczne (wysokie nasłonecznienie, zmiany temperatury, wilgotność 

powietrza), 

- wydruk wielobarwny o zwiększonej odporności na działanie warunków 

atmosferycznych (wysokie nasłonecznienie, zmiany temperatury, wilgotność 

powietrza) 

- napisy wykonane w sposób czytelny i trwały, na białym tle, loga kolorowe, 

- tablice zgodne z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego 

województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 

- tablica przeznaczona do montażu z konstrukcją słupków mocujących, 

przeznaczonych do umieszczenia w gruncie na wysokości od 200 do 250 cm (dół 

tablicy od poziomu gruntu) przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności 

konstrukcji, tablica utwierdzona w gruncie w sposób zapewniający przeniesienie 

obciążeń od wiatru oraz zapewnienie bezpieczeństwa wokół zamocowanej tablicy.  

- dostawę tablic wraz z montażem do wskazanego przez Zamawiającego w miejsca 

realizacji inwestycji. 
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b) Forma graficzna tablic musi być wykonana zgodnie ze wzorem wskazanym w 

załączniku nr 1 do zapytania ofertowego oraz zgodnie z wytycznymi 

umieszczonymi na stronie http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-

sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/292-zasady-promocji-i-

oznakowania, w szczególności: 

- loga muszą być zgodne z logotypami zamieszczonymi na ww. stronie, 

- kolory muszą być zgodne z systemem kolorystycznym znaków dla Programów 

Regionalnych zamieszczonych w Księdze identyfikacji wizualnej 

(http://www.rpo.podkarpackie.pl/attachments/article/292/KIW_2014-

2020Grudzien2016.pdf) 

 

3. Zamówienie obejmuje: 

a) Projekty techniczne i graficzne ww. tablic wykonane zgodnie z wymogami 

programowymi, 

b) Wykonanie tablic, 

c) Montaż tablic w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

 

4. Zamawiający przewiduje modyfikację zapisów/treści tablic pamiątkowych. Przed 

wykonaniem ostatecznej wersji tablic, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia projektu tablic do akceptacji Zamawiającemu. 

5. Szczegóły wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w ofercie 

Wykonawcy z dnia 08.08.2019 r. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie z 

wymaganiami i zaleceniami Zamawiającego. 

7. Wymieniony w § 1 ust 1 Projekt pn. „Mobilny MOF Stalowej Woli” jest 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś V Infrastruktura komunikacyjna, 

Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski. 

 

§ 2 

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

1. Termin wykonania, dostarczenia i montażu tablic pamiątkowych: 23.08.2019 r. 

 

§ 3 

Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia - tablice pamiątkowe (4 szt.) - 60 

miesięcy. 

 

§ 4 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, w wysokości: 

netto ………………. PLN  

podatek 23% VAT w wysokości ……………. PLN  

brutto …………………….. PLN 

(słownie: jeden tysiąc osiemset szesnaście złotych 71/100  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu niniejszej umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu nie oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, a także oddziaływania 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/292-zasady-promocji-i-oznakowania
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/292-zasady-promocji-i-oznakowania
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/292-zasady-promocji-i-oznakowania
http://www.rpo.podkarpackie.pl/attachments/article/292/KIW_2014-2020Grudzien2016.pdf
http://www.rpo.podkarpackie.pl/attachments/article/292/KIW_2014-2020Grudzien2016.pdf
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3. Nie uwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów na etapie przygotowania 

oferty nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy. 

4. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie bezusterkowy Protokół 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

5. W fakturze wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę należy, jako odbiorcę i 

płatnika podać: Gmina i Miasto Nisko, 37-400 Nisko, Plac Wolności 14 NIP 602-001-75-

09. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w ciągu 30 dni 

od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT po 

protokolarnym odbiorze wykonanych i zamontowanych tablic. Za dzień zapłaty uważany 

będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. 

 

§ 5 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia osobie trzeciej bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 6 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

50 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 niniejszej umowy, 

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 4 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, 

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad 

w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 niniejszej umowy za każdy 

dzień zwłoki. 

2. Strony zachowują bez ograniczeń prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z należnego wynagrodzenia. 

 

§ 7 

Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 8 

W razie wystąpienia istotnej zmiany powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9 

Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci 

aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 

właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

 



Strona 4 z 4 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 12 

Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (jeden dla Wykonawcy i 

dwa dla Zamawiającego).  

 

 

Zamawiający:        Wykonawca: 

 

 

 

 

..................................                       ..................................... 

 

 

 

 

…………………………….. 

Skarbnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 
1. Zapytanie ofertowe 
2. Oferta wykonawcy 


