Załącznik nr 2 do ogłoszenia

UGB.

UMOWA
zawarta w dniu ………………………… roku w Rząśni, pomiędzy:
Gminą Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, NIP 5080014460 reprezentowaną przez
Tomasza Stolarczyka – Wójta Gminy Rząśni
przy kontrasygnacie Renaty Buczkowskiej – Skarbnik Gminy Rząśnia
a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, dostawy i montażu tablicy informacyjnej z ofertą z
dnia ….…………… stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, zwanej dalej przedmiotem umowy.
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie, dostawa i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej
z PCV, jednostronnej w ilości – 1 szt., o wymiarach 0,8m (wysokość) x 1,20m (szerokość), na
konstrukcji stalowej (2 słupy o średnicy 5cm i wysokości 3m) wraz z montażem w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Tablicę należy wykonać z płyty warstwowej typu DIBOND o
grubości min. 2 mm., tło – kolor biały. Tablica musi zawierać:
1) Znak Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej oficjalne
logo promocyjne Województwa Łódzkiego.
2) Tytuł projektu: „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Rząśni”.
3) Cel projektu: „Celem projektu jest budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej na
potrzeby Urzędu Gminy w Rząśni. Efektem realizacji projektu będzie zastosowanie
nowoczesnych technologii w budynku użyteczności publicznej, wykorzystującego OZE do
produkcji energii cieplnej i elektrycznej co sprzyjać będzie zwiększeniu efektywności
energetycznej oraz zmniejszeniu emisji substancji szkodliwych do atmosfery w gminie Rząśnia”.
4) Nazwę beneficjenta: „Gmina Rząśnia, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia”.
5) Adres portalu: „www.mapadotacji.gov.pl”.
Projektując tablicę w tym wielkość fontów, należy przyjąć, że znak Unii Europejskiej wraz z
odniesieniem do Unii i funduszu, tytułu projektu oraz cel projektu muszą zajmować co najmniej
25% powierzchni tablicy.
Znaki Funduszy Europejskich, barwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz znak Unii Europejskiej muszą
być pełno kolorowe. Znaki graficzne niezbędne do przygotowania tablicy można pobrać ze strony
rpo.lodzkie.pl – zasady promocji i oznakowania projektów dla umów podpisanych od 01.01.2018.
Tablica musi odpowiadać wymogom działań promocyjnych i informacyjnych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020.
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2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy przedstawi Zamawiającemu
do akceptacji projekt graficzny tablicy.

3. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV: Gospodarka
niskoemisyjna, Działanie IV.3: Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2: Ochrona
powietrza, zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 15.01.2019 r., nr UDARPLD.04.03.02-10-0019/18-00.
§2
Termin realizacji ustala się na 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do …..……………..

§3
się zapłacić Wykonawcy za realizację

1. Zamawiający zobowiązuje
przedmiotu umowy
wynagrodzenie w kwocie:
- netto ………………. zł (słownie: ……………………………..),
- podatek od towarów i usług …………………………zł (słownie: ………………………………..),
- brutto ……………………….zł (słownie: ……………………….).
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez Zamawiającego bez uwag protokół
odbioru przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zapłacone w terminie 14 dni od dnia doręczenia
Zamawiającemu faktury VAT.
§4
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
kary umowne:
1) W wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
w wykonaniu przedmiotu umowy,
2) W wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
w usunięciu wad, liczony po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie
wad,
3) W wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z
powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
2. Stronom służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych.
3. Strony dopuszczają możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy (faktury
VAT.
§5
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienie od umowy w przypadku:
1) Zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,
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2) Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy trwającej dłużej niż 7 dni, bez konieczności
wyznaczania terminu dodatkowego na realizację umowy.
2. Odstąpienie od umowy wymaga pisemnego oświadczenia złożonego w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie oraz powinno zawierać
uzasadnienie.
§6
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Zmiany umowy będą możliwe w następujących przypadkach:
1) niezbędna jest zmiana sposobu wykonywania przedmiotu umowy, o ile zmiana ta nie wpływ na
zmianę wynagrodzenia, o którym mowa §3 ust. 1,
2) możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminu i/lub sposobu płatności za realizację
przedmiotu zamówienia,
3) konieczność zmian wynika z wystąpienia siły wyższej,
4) konieczność zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawierania umowy,
5) zmiany przepisów prawa w tym zmiany stawki podatku od towarów i usług.

1.
2.
3.
4.
5.

§7
Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych Zamawiający wyznacza:
………………………………………….. Tel. …………………………., e-mail………………
Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza:
………………………………………….. Tel. …………………………., e-mail………………
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
Cywilnego.
Ewentualne spory mogące wynikać w trakcie realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze
stron.

Zamawiający

Dostawca

Projekt nr RPLD.04.03.02-10-0019/18-00 pn. „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Rząśni” dofinansowany
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa
IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Ochrona powietrza

