UMOWA NR SZD.ZP.003.2018
zawarta dnia ……………………………. 2018r. pomiędzy:
Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska, z siedzibą w Dzierżoniowie, Rynek 36, 58-200
Dzierżoniów, NIP: 882-212-26-21, jako Zamawiającym — reprezentowanym przez:
Dariusza Kucharskiego – Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia
Marcina Pawełka – Dyrektora Biura Stowarzyszenia
a
…………………………………………………………………………………………………………, NIP ………………………,
zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………..
§1
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa tablic informacyjnopamiątkowych jednostronnych wraz z konstrukcją do mocowania w celu oznakowania
zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu pn. „Udostępnianie zasobów
przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na ternie Powiatu
Dzierżoniowskiego” zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Podręczniku wnioskodawcy
i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji” (aktualizacja z 21 lipca 2017).
Tablice informacyjne - jednostronne:
Rozmiar tablic: 80 x 120 cm
Ilość tablic: 11 sztuk
Ilość wzorów (projektów): 2 rodzaje
Materiał: blacha stalowa ocynkowana minimalnej grubości 1.25mm podwójnie zagięta na
całym obwodzie.
Technologia: lico tablicy może być wykonane dowolną technologią (np. sitodruk, druk, folia
samoprzylepna II generacji itp.) i zabezpieczona laminatem ochronnym UV, pod warunkiem
zachowania trwałości produktu i jego odporności na warunki atmosferyczne oraz silne
wiatry (rejon podgórski i górski). Tył zabezpieczony farbą koloru szarego nanoszoną
metodą malowania proszkowego. Minimalna trwałość 72 miesiące.
Konstrukcja mocująca – 11 kompletów:
Komplet: dwa słupy stalowe ocynkowane minimum φ=60mm (ścianka minimum 2 mm)
o wysokości 4 - 4,5m z zaślepkami, przeznaczone do umieszczenia w gruncie wraz z 4
obręczami mocującymi dla każdej tablicy. Obręcze powinny być zamontowane do tablicy
w sposób zapewniający trwałość połączenia i odporność na warunki atmosferyczne.
Zamówienie obejmuje dostawę pod adres: Zarząd Dróg Powiatowych, 58-200 Dzierżoniów,
ul. Garbarska 2.
§2
Zamawiający po podpisaniu umowy dostarczy wymaganą treść obu wzorów tablic.
§3
Wykonawca przez wykonaniem tablic musi uzyskać od Zamawiającego akceptację
przygotowanych projektów tablic.

§4
Termin realizacji umowy strony określiły na 21 dni od podpisania umowy.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zapłacą
Partnerzy Projektu: Powiat Dzierżoniowski i Gmina Pieszyce w łącznej kwocie
……………………..… brutto (słownie: ……………………………………………………..……………………..
brutto) na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur.
2. Wysokość należności od poszczególnych Partnerów zostanie wskazana Wykonawcy
przez Zamawiającego po podpisaniu umowy w oparciu o proporcje kosztów
kwalifikowanych poszczególnych zadań inwestycyjnych w stosunku do kosztów
kwalifikowanych ogółem ujętych we wniosku o dofinansowanie.
§6
1. Partnerzy zobowiązują się do wypłacenia kwoty brutto, o której mowa w §5
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy w Banku
………………………………………………………………………………………………………………………………
§7
Strony dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian w umowie w formie aneksu za zgodą
obu stron, dotyczących terminu zakończenia wykonania zamówienia, pod warunkiem
wystąpienia obiektywnych przesłanek niezależnych od Wykonawcy.
§8
Zamówienia należy dostarczyć do Zarządu Dróg Powiatowych, 58-200 Dzierżoniów,
ul. Garbarska 2.
§9
Wykonawca udziela 72 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie stosowne przepisy Kodeksu
Cywilnego zaś wszelkie zmiany w treści umowy wymagają dla ich ważności formy pisemnej.
§ 11
Ewentualne spory powstałe na tle stosowania umowy rozpatrywane będą przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w randze oryginałów, po
jednym dla każdej ze stron.
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