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Załącznik Nr 2 

 

UMOWA  NR   ……………………. 

 
 
 

Zawarta w dniu ……………….. roku w Szelmencie, pomiędzy WOSiR Szelment sp. z o.o. z siedzibą w Szelment 2, 
16-404 Jeleniewo,  działającym zgodnie z wpisem do KRS pod numerem 0000542436, NIP 8442353981, zwanym 
w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez : 
 
Paweł Żuk – Prezes Zarządu 

 
a 
 
……………………………………. działającą zgodnie z …………………….  prowadzonego przez ………………………… 
NIP:  
 
………………………..Regon:………………………,zwaną w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym 
przez: 
 
1. ………………………….. - ……………………………… 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  dwóch tablic informacyjnych. 
2. Tablice informacyjne będące przedmiotem Umowy spełniać będą następujące wymogi: 

1) Wymiary tablic : 
a) szerokość 150 cm m, wysokość 100 cm  
b) szerokość 420 cm x 297 cm ( A3) 

2) Tablica wykonana zostanie z tworzywa kompozytowego typu dibond o grubości co najmniej 3 mm, 
3) Kolorowy wydruk na folii i oklejenie tablic wraz z oklejeniem brzegów, 
4) Tablice zabezpieczone zostaną folią ochronną przed działaniem warunków atmosferycznych 
5) Tablica informacyjna musi zostać wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie: „Księga 
Wizualizacji Znaku  Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” Po Ryby 2014-2020 
6) Tablica musi zawierać następujące informacje: 
Nazwę beneficjenta: WOSiR Szelment sp. z o.o. 
Tytuł operacji: Działania WOSiR Szelment na rzecz wspierania walorów środowiska na obszarze Lokalnej 
Strategii Rozwoju Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego” 
Cel operacji: Wspieranie walorów środowiska oraz ochrona środowiska na obszarze Lokalnej Strategii 

Rozwoju Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego poprzez regulację ruchu turystycznego na terenie Pojezierza 
Suwalsko-Augustowskiego wynikającą z przeniesienia wyciągu narciarskiego oraz zakupu niezbędnego 
sprzętu w tym kosiarki oraz urządzeń do modernizacji posiadanych armatek śnieżnych na terenie Gminy 
Jeleniewo”   
Zestaw logotypów – w szczególności logo UE, logo PO RYBY 2014-2020 
 

   
§ 2 

Projekt tablicy 

1. W ramach zamówienia Wykonawca wykona i przedłoży Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od 
dnia podpisania umowy projekt graficzny tablicy spełniający wymogi określone w § 1 ust. 3 niniejszej 
umowy. 

2. Akceptacja projektu lub jego odrzucenie przez Zamawiającego nastąpi w terminie 5 dni roboczych, licząc 
od dnia otrzymania propozycji projektu od Wykonawcy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w tym 
terminie żadnych zastrzeżeń oznacza akceptację projektu. 
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3. W przypadku odrzucenia lub zgłoszenia uwag do projektu przez Zamawiającego, Wykonawca 
niezwłocznie, nie później jednak niż następnego dnia roboczego, przedstawi poprawiony projekt 
uwzględniający wszystkie uwagi Zamawiającego.   

4. Nieuwzględnienie przez wykonawcę wszystkich uwag lub nieprzedstawienie w odpowiednim terminie 
poprawionego projektu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy – w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego jednej z powyższych 
okoliczności. 

 
§ 3 

Termin wykonania Umowy 
1. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu określonego w § 2 niniejszej umowy Wykonawca 

wykona i dostarczy tablicę w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego w terminie do dnia 
……………….  2018 roku. 

2. Za dzień wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
zakończenia prac i gotowości do odbioru, pod warunkiem dokonania przez Zamawiającego odbioru bez 
zastrzeżeń. 

 
§ 4 

Odbiór przedmiotu Umowy 
1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia i 

gotowości do odbioru. 
2. W przypadku, gdy podczas odbioru ujawnią się wady lub usterki w przedmiocie umowy Zamawiający 

może: 
a) Odmówić odbioru przedmiotu Umowy wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin do usunięcia 

wad lub 
b) Odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli wady lub nieprawidłowości 

okażą się istotne i trudne do usunięcia – w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia powyższej 
okoliczności. 

 
§ 5 

Warunki płatności 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie ze złożoną przez 

niego ofertą, wynagrodzenie w kwocie…………………………………. zł netto  (słownie 
złotych:……………………………………………………………………………………….. powiększonej o 23 % podatek VAT w 
wysokości ……………………………………………………….. zł , co łącznie stanowi kwotę ……………………….. brutto 
(słownie złotych: ……………………………………………………………………)  
………………%. 

3. Wynagrodzenie płatne  będzie przelewem na rachunek 

bankowy nr…………………………………………………………………w terminie 14 dni od daty wpływu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT na adres siedziby Zamawiającego, przez Wykonawcę, . Na fakturze powinien 
znajdować się numer umowy  oraz wszystkie dane określone w art. 106 e ustawy o VAT. 

4. Za dzień dokonania płatności uważa się  datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

  § 6 
Warunki gwarancji i rękojmi za wady 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust.2 niniejszej Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 
gwarancji jakości na wykonanie tablic na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.  

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt i ryzyko wszystkich wad i 
usterek ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty zawiadomienia go 
przez Zamawiającego. 
 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wydłużyć termin usunięcia stwierdzonych wad i usterek 
przez Wykonawcę. 
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3. W przypadku nie usunięcia  przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie stwierdzonych wad i usterek 
Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi, przy 
jednoczesnym zachowaniu udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. 

4. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi. 
5. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. Zamawiający korzysta z uprawnień 

z tytułu rękojmi na ogólnych zasadach wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U z 2017 r poz. 459 z późn.  zm.) 
 

  § 7 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy Wykonawca z dniem przekazania 
przedmiotu zamówienia przenosi na Zamawiającego w całości, nieodwołalnie i bez ograniczeń czasowych 
autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, w tym do wykonanego projektu graficznego tablicy. 

 
§ 8 

Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 
1. Strony postanawiają, że wiążącą ich formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do  zapłaty Zamawiającemu karę  umownej  w przypadku: 

1) Opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 1 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy za każdy dzień opóźnienia; 

2) Opóźnienia w usunięciu wad lub usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze lub w 
okresie gwarancji, w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 
Umowy za każdy dzień opóźnienia. 

3) Odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 
wysokości 10 5 wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 2 Umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w 
przypadku gdy rzeczywista szkoda przekracza wysokość kar umownych.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia, na podstawie 
not obciążeniowych wystawianych przez Zamawiającego.   

 

§ 9 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:  
1) Wystąpi istotne zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
2) Wszczęte zostanie postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wobec wykonawcy albo 

Wykonawca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej, dokona podziału lub zbycia 
przedsiębiorstwa bądź połączenia z innym podmiotem;  

3) Wykonawca nie realizuje przedmiotu Umowy lub przerwał jego realizację ze swojej winy i nie podejmuje 
jej przez okres co najmniej 3 dni roboczych; 

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3) Zamawiający może zlecić wykonywanie usług objętych niniejszą 
umową innemu podmiotowi. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia różnicy cen świadczonych usług 
przez inny podmiot.   

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

 

§ 10 
Spory wynikające z umowy 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą dążyć do polubownego rozwiązania ewentualnych sporów mogących 
powstać na tle wykonywania niniejszej umowy.  

2. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej wszystkie ewentualne spory 
powstałe przy realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zamawiającego. 
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§ 11 

Postanowienia końcowe 
1. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy strony wyznaczają: 

a) Zamawiający:  – Barbara Miałkowska tel. 87 567 07 08, email: b.mialkowska@wosir-szelment.pl 
b) Wykonawca - ……………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną ze stron na 
osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej zgody drugiej strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostało uznane za nieważne, nie wpływa 
to na ważność całej umowy, która w pozostałej części pozostaje nienaruszona. 

4. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem  jej podpisania przez drugą stronę. 
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23.-4.1964 r. 

kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z póź. zm.)  
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                               WYKONAWCA: 

mailto:b.mialkowska@wosir-szelment.pl

