UMOWA NR SZD.ZP.03.2017
zawarta dnia _.04.2017 r. pomiędzy:
Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska, z siedzibą w Dzierżoniowie 58-200, Rynek 36, NIP: 882212-26-21, REGON: 362761833, KRS: 0000581096, zwanym dalej Zamawiającym —
reprezentowanym przez:
Dariusza Kucharskiego – Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”
i
Marcina Pawełka – Dyrektora Biura „Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska”
a
Firmą
reprezentowaną przez:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie tablic informacyjnych oraz oznaczenia
wyposażenia w ramach projektu pn. „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną poprzez
rozwój infrastruktury szkół ogólnokształcących z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020, tj:
a) Zaprojektowanie i wykonanie wraz z montażem naściennym 7 (siedmiu)
jednostronnych tablic informacyjnych zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji (udostępnionym przez Zamawiającego), przesłanymi przez Zamawiającego
materiałami oraz poniższymi wytycznymi dla każdej z tablic:
- wymiary: 80 cm wys. x 120 cm szer.,
- materiał: spienione PCV od 0,9 cm do 1,2 cm,
- pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,
- trwałość oraz odporność na uszkodzenia,
- trwały montaż (do uzgodnienia z Zarządcą Obiektu),
- czytelność i przejrzystość grafiki/czcionki,
- gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,
- montaż tablic należy wykonać zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego
w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego w Dzierżoniowie,
ul. Piłsudskiego 10, II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II
w Dzierżoniowie, ul. Garncarska 1 oraz w Liceum Ogólnokształcącym
im. Bolesława Chrobrego w Bielawie, ul. Szkolna 5.
b) Zaprojektowanie oraz wykonanie oznaczenia zakupionego w ramach ww.
projektu sprzętu/wyposażenia zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji (udostępnionym przez Zamawiającego), przesłanymi przez
Zamawiającego materiałami oraz poniższymi wytycznymi:
- ilość: 1 000 sztuk,
- wymiary: 10 cm szer. X 3 cm wys.,
- materiał: etykiety samoprzylepne,
- czytelność/przejrzystość czcionki,

- pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych,
- gwarancja trwałości: min. 5 lat na zasadach ogólnych,
- informacje jakie należy umieścić na etykietach przesłane zostaną Wykonawcy
przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy na wykonanie niniejszego
przedmiotu zamówienia.
2.
3.

Projekty wszystkich materiałów promocyjnych należy przesłać do Zamawiającego w celu ich
akceptacji przed przystąpieniem do prac wykonawczych.
Dokumenty i informacje, o których mowa w §1, ust. 1 zostaną przesłane przez
Zamawiającego do Wykonawcy niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.

§2
1. Etykiety samoprzylepne należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 22 maja
2017 r.
2. Dostawę oraz montaż tablic informacyjnych należy wykonać w okresie od 22 maja 2017 r.
do 31 maja 2017 r., po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym dnia, miejsca i godziny
montażu.
§3
1. Czynności prowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego będą wykonywane
przy wykorzystaniu oficjalnych zasobów informacyjnych Zamawiającego jak również
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz innych materiałów i danych
dostarczonych przez Zamawiającego.
2. Wykonawca ma prawo zlecić niektóre prace związane z wykonaniem umowy
podwykonawcy, za którego działania lub zaniechania ponosi razem z nim solidarną
odpowiedzialność wobec Zamawiającego.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy płatne będzie
przez Partnera projektu – Powiat Dzierżoniowski, na podstawie wystawionej na
Partnera faktury.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi … PLN brutto
(słownie złotych: ……).
§5
1. Powiat Dzierżoniowski zobowiązuje się do wypłacenia kwoty:
a) o której mowa w §4, ust.2, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT
za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy w Banku konto nr: …..
§6
1. Wystawienie faktury nastąpi na podstawie sporządzonych protokołów zdawczo-odbiorczych dla całego
przedmiotu zamówienia.
2. Podstawą do akceptacji prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jest dostarczenie oraz montaż
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2.

§7
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1. Niewykonanie przedmiotu umowy w terminie wskazanym w §2 w wysokości 40% kwoty
wskazanej w §4, ust. 2 umowy wraz z odsetkami za zwłokę od czternastego dnia
po otrzymaniu noty wzywającej do zapłaty.
2. Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 100% wypłaconej kwoty
wynagrodzenia wskazanej w §4, ust. 2 umowy wraz z odsetkami za zwłokę liczoną od dnia
wypłaty wynagrodzenia.
§8
1. Niemożność realizacji umowy przez Wykonawcę z przyczyny spoczywającej po stronie
Zamawiającego, tj. w wyniku nieuzyskania od Zamawiającego dokumentacji lub innych
informacji, niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy, powoduje, iż Wykonawca może
wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym.
2. Rozwiązanie umowy nastąpi po pisemnym wezwaniu Zamawiającego do usunięcia
powstałych przeszkód, z podaniem terminu na realizację usunięcia przeszkód
nie krótszym niż 7 dni. Pisemne wezwanie może być dokonane przy użyciu faxu
lub za pośrednictwem poczty kurierskiej i poleconej.
3. Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu następnym po upływie uzgodnionego terminu,
danego Zamawiającemu dla usunięcia przeszkód w realizacji umowy.
§9
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:
1. Niedopełnienie przez Zamawiającego terminów wskazanych wezwaniem, a w efekcie
rozwiązanie umowy w trybie §8 w wysokości 20% kwoty wskazanej w §4, ust. 2 umowy
wraz z odsetkami zwłoki od czternastego dnia po rozwiązaniu umowy do dnia zapłaty.
2. Z przyczyn spoczywających po stronie Zamawiającego, zapłaci 20% kwoty wskazanej w §4,
ust. 2 umowy wraz z odsetkami zwłoki od czternastego dnia po rozwiązaniu umowy do dnia
zapłaty.
§ 10
Wykonawca zobowiązuje się dochować należytej staranności dla wykonania zleconych czynności
i zadań, wynikających z realizacji postanowień niniejszej umowy, przy zachowaniu zasady pełnej
poufności wiedzy o Zamawiającym, nabytej z tytułu wykonywania powierzonych czynności.
§ 11
Wykonawca wykonując postanowienia niniejszej umowy deklaruje dyspozycyjność czasową
wobec Zamawiającego w stopniu niezbędnym dla prawidłowej reprezentacji interesu
Zamawiającego i realizacji postanowień umowy.
§12
1. Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela, w osobie Eweliny Juranek
do koordynowania prac związanych z realizacją umowy z udziałem służb Zamawiającego
oraz nadzoru nad realizacją postanowień umowy i sposobu jej wykonania.
2. Do kierowania pracami projektowymi objętymi niniejszą umową Wykonawca wyznacza
…….

§13
Prawa autorskie na opracowania będące przedmiotem umowy należą do Zamawiającego,
bez odrębnego wynagrodzenia.
§14
1. Zamawiającemu wolno w terminie 3 dni od zawarcia umowy odstąpić od umowy
za zapłatą kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia przewidzianego w §4, ust. 2 umowy.
2. Wykonawcy wolno w terminie 3 dni od zawarcia umowy odstąpić od umowy za zapłatą
kwoty stanowiącej 10% wynagrodzenia przewidzianego w §4, ust. 2 umowy.
§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy
Kodeksu Cywilnego, zaś wszelkie zmiany w treści umowy wymagają dla ich ważności formy
pisemnej.
§16
Ewentualne spory powstałe na tle stosowania umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§17
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w randze oryginałów, po jednym
dla każdych ze stron.
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