Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego

WZÓR

UMOWA nr ………./2017
zawarta w dniu ………………….. 2017 roku w Legnicy, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:
Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Rodziny z siedzibą i adresem w miejscowości
59-220 Legnica, ul. Słubicka 6/8 NIP 6911809117, którą reprezentuje:
Ks. Bronisław Kryłowski - Proboszcz
zwaną dalej ,,Zamawiającym’’,
a
firmą
………………………………………………………………………………..….z
siedzibą
i
adresem
w miejscowości ..-… ……………………, ul. ………………………….., NIP …………………………, wpisaną
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowaną przez:
…………………………………… - ………………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”.
§1
1.

Przedmiotem umowy jest opracowanie, wykonanie, dostawa i montaż tablicy
informacyjnej dla projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na
Szkołę Podstawową i Gimnazjum Katolickie przy ul. Szewczenki 1 w Legnicy”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020.

2.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) zaprojektowanie:
a) tablicy informacyjnej zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta
programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji oraz
instrukcjami i wskazówkami zawartymi w Załączniku nr 13 do umowy
o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Obowiązki informacyjne beneficjenta,
b) konstrukcji i słupków mocujących,
2) wykonanie:
a) jednostronnej tablicy informacyjnej z materiału dibond 3mm, o wymiarach
80 cm (wys.) x 120 cm (szer.),
b) konstrukcji wraz ze słupkami mocującymi, przeznaczonymi do umieszczenia
w gruncie, w sposób zapewniający stabilność konstrukcji,
3) dostawę i montaż tablicy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia ostateczny projekt graficzny
tablicy oraz konstrukcji i słupków mocujących w plikach pozwalających na ich
bezpośrednie wykorzystanie oraz ewentualną edycję (nośnik elektroniczny).

3.
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§2
1. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą w zakresie wykonania
niniejszej umowy oraz do udzielania i udostępniania Wykonawcy wszelkich informacji
i dokumentów potrzebnych do realizacji postanowień umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do realizowania ustnych i pisemnych
Wykonawcy niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

zaleceń

§3
1.

Dokumentem potwierdzającym wykonanie i odbiór przedmiotu umowy jest „Protokół
zdawczo-odbiorczy” podpisany przez obie strony umowy, który stanowi jednocześnie
podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę.

2.

W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy, Zamawiający może wezwać
Wykonawcę do ich usunięcia. Wezwanie takie nastąpi na piśmie lub mailowo
natychmiast po stwierdzeniu błędów. W razie wezwania do usunięcia wad,
Wykonawca dokona ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie
dłuższym jednak niż 7 dni od daty uzyskania informacji o konieczności dokonania
poprawek.

3.

Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru zdawczo-odbiorczego,
o którym mowa w ust. 1, traktuje się jako ostateczną datę wykonania przedmiotu
umowy.

4.

Do odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego
wyznacza
się
ks.
Bronisława
Kryłowskiego,
tel.
604 545
696,
e-mail
b.krylowski@wp.pl

§4
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1, w terminie do
dnia 15 września 2017 roku.
§5
1.

Strony ustalają, że kwota całkowitego wynagrodzenia (łącznie z podatkiem VAT) za
wykonanie
przedmiotu
umowy
wynosi
…………………….
zł
(słownie:
…………………………………………………../100).

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczoodbiorczego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.

Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy kwota określona w ust. 1 nie
może ulec zmianie.

4.

Płatność wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi w terminie 21
dni od daty otrzymania faktury-przelewem na rachunek bankowy wskazany
w fakturze.

5.

Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Strona 2 z 3

§6
1.

Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy w formie kar umownych.

2.

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającego kar umownych:
a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę z przyczyn,
za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 30%
wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy,
c) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy – w wysokości
0,5% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego,
d) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości
30% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3.

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy.

§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają
obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

zastosowanie

przepisy

3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch
egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

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

jednobrzmiących

egzemplarzach,

po

jednym

ZAMAWIAJĄCY

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

Załączniki:
Oferta Wykonawcy
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