
                                                        

 
 
 

Projekt pt. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn” realizowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

UMOWA nr RG-FZP/…./2017 

 

zawarta w dniu ……………2017 r. 

Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  

 REGON  311019480,  NIP 668 187 54 86, 

 reprezentowaną przez: 

Jana Nowaka – Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy 

Zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

______________________________________________________________ 

 

NIP ____________________________REGON ______________________ 

reprezentowanym przez: 

______________________________________________________________ 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

§ 1  
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługę z zakresu promocji 

projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kawęczyn”, 

obejmującą opracowanie graficzne, wykonanie oraz dostarczenie i montaż 3 szt. 

jednostronnych tablic informacyjnych oraz 3 szt. jednostronnych tablic promocyjnych 

zewnętrznych z PCV o grubości min. 1 cm o wymiarach 80 cm wys. x  120 cm szer., tło w 

kolorze białym, montowane na 2 ocynkowanych słupkach mocujących (wys. do 3,5 m, ø 40-50 

mm lub o wymiarach 40x40-50x50 mm), przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie z 

jednoczesnym zapewnieniem stabilności konstrukcji. Zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów 

WRPO w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych ujętych w 

„Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w 

zakresie informacji i promocji” umieszczonym na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl. Tablice 

winne być wykonane w pełnym kolorze wydruku, folia połysk oraz w sposób zapewniający ich 

trwałość i odporność na czynniki atmosferyczne w tym: opady deszczu, śniegu, gradu, nadmiar 

nasłonecznienia, wiatru itp. 

 

§ 2 

Wykonawca wykona usługę określone w § 1 w następujących terminach: 

- 3 szt. tablic informacyjnych w terminie 10 dni od dnia udzielenia zamówienia 

-  1 szt. tablica pamiątkowa w terminie do 31.07.2017 r. - Urząd Gminy w Kawęczynie 

-  1 szt. tablica pamiątkowa w terminie do 30.09.2017r. - Zespół Szkół im. MSC w Kawęczynie 

-  1 szt. tablica pamiątkowa w terminie do 31.10.2017r. - Zespół Szkół w Kowalach Pańskich 

 

§ 3 

Strony ustalają, że wynagrodzenie należne z tytułu realizacji umowy wyniesie łącznie  

netto ……………………………………….zł.  (słownie:..............................................................)  
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brutto ……………………………………….zł.  (słownie:..............................................................) 

w tym: 

 

Urząd Gminy w Kawęczynie: 

- tablica informacyjna ……………. zł netto / ……………. zł brutto 

- tablica pamiątkowa……………. zł netto / ……………. zł brutto 

 

Zespół Szkół im. MSC w Kawęczynie: 

- tablica informacyjna ……………. zł netto / ……………. zł brutto 

- tablica pamiątkowa……………. zł netto / ……………. zł brutto 

 

Zespół Szkół w Kowalach Pańskich: 

- tablica informacyjna ……………. zł netto / ……………. zł brutto 

- tablica pamiątkowa……………. zł netto / ……………. zł brutto 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie wynikające z realizacji przedmiotu umowy będzie płatne w częściach w 

ciągu 14 dni po protokolarnym odbiorze poszczególnych tablic oraz po otrzymaniu faktury 

wystawionej przez Wykonawcę.  
2. Dopuszcza się wystąpienie 4 płatności za realizację przedmiotu umowy, z których: 

a) pierwsza za 3 szt. tablic informacyjnych  

b) druga za tablice pamiątkową dla Urzędu Gminy w Kawęczynie 

c) trzecia za tablice pamiątkową dla Zespołu Szkół im. MSC w Kawęczynie 

d) czwarta tablice pamiątkową dla Zespołu Szkół w Kowalach Pańskich 

 

§ 5 

1. Strony ustalają kary umowne w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowy za każdy 

dzień zwłoki nieterminowej dostawy przedmiotu umowy lub nieterminowej zapłaty. 

2. Jeżeli zwłoka w wykonaniu całości zamówienia przekroczy 7 dni kalendarzowych, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy w jej niewykonanej części, a 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 30% wartości 

niezrealizowanego przedmiotu umowy. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że gwarancja na: 

- tablice informacyjne, o których mowa w § 1 umowy wynosi 24 miesiące od daty 

odbioru końcowego i dostarczenia tablic informacyjnych. 

- tablice promocyjne, o których mowa w § 1 umowy wynosi 60 miesięcy od daty 

odbioru końcowego i dostarczenia poszczególnych tablic promocyjnych. 

2. Wykonane dostawy objęte niniejszą umową zostaną wykonane zgodnie z umową oraz 

posianiem odpowiednich atestów i certyfikatów bezpieczeństwa. 

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

2) nieodpłatnego usunięcia wad (m.in. typu nietrwałość konstrukcji, nieczytelność 

informacji czy pogorszenia estetyki) zgłoszonych przez Zamawiającego w 

okresie trwania gwarancji w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przy 

czym Zamawiający określając ten termin brać będzie pod uwagę możliwości 

techniczne wykonania prac związanych z usunięciem danej wady, 
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3) ścisłego współdziałania z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w 

przypadku usuwania wad w celu zminimalizowania ograniczeń i uciążliwości 

związanych z wykonywanymi pracami, a w szczególności: 

a) uzgadniania i ścisłego przestrzegania terminów dostawy, 

b) zapewnienia w okresie usuwania wad, gdy jest to technicznie możliwe i 

uzasadnione, na każde żądanie Zamawiającego, środków i warunków 

technicznych do funkcjonowania przedmiotu gwarancji zgodnie ze 

swoim przeznaczeniem, 

 

§ 7 

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 

§ 8 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

           Zamawiający                                                                                Wykonawca:                                                                                   

 


