UMOWA Nr ……..2021.WR
zawarta w dniu ........... 2021 r. w Puławach pomiędzy:
Miastem Puławy z siedzibą w Puławach, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, NIP: 716-26-57-627, Regon:
431019371, reprezentowanym przez Pana Pawła Maja-Prezydent Miasta Puławy, przy kontrasygnacie
Pani Elżbiety Grzędy – Skarbnik Miasta Puławy, zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………
prowadzącą
działalność
gospodarczą
pod
firmą
………………………………
z siedzibą w ……………………………………., NIP:………..9, REGON: …………………, działając osobiście, zwanym
dalej „Wykonawcą”,
a łącznie zwanymi „Stronami” o następującej treści:
§ 1.
Podstawa prawna
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu zapytania
ofertowego na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty 130 000 zł, do którego na
podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) nie stosuje się przepisów tej ustawy.
§ 2.
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na
zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie i montażu tablicy informacyjnej na potrzeby promocji
projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu.
2. Wykonawca wykona tablicę zgodnie z wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków
informacyjnych obowiązujących beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa
lub państwowych funduszy celowych oraz zgodnie z poniższą specyfikacją:
a) wymiar tablicy: 200 cm x 300 cm,
b) konstrukcja nośna i wsporcza tablicy z profili stalowych zamkniętych (np. kwadrat) ma być
zaprojektowana, wykonana i dostosowana do wielkości tablicy gwarantując odpowiednią
sztywność i odporność na warunki atmosferyczne m.in. wiatr; zabezpieczenie konstrukcji stalowej
antykorozyjne poprzez oczyszczenie i przygotowanie profili stalowych, zapodkładowanie
i dwukrotne pomalowanie farbą zewnętrzną alkidową; kolor farby zewnętrznej do uzgodnienia
z Zamawiającym,
c) tablica ma zostać wykonana z PCV spienionego białego o wymiarach 200 cm x 300 cm
i minimalnej grubości 5 mm,
d) folia samoprzylepna Oracal z wydrukiem solwentowym odpornym na warunki atmosferyczne,
cały wydruk oklejony folią transparentną,
e) tablice należy wykonać w kolorze białym z odpowiednimi logami, tłem, napisami wykonanymi
czcionką i ze znakami zgodnie z wytycznymi,
f) tablice należy trwale osadzić w gruncie z czego dolna krawędź tablicy po osadzeniu powinna
się znajdować minimum 1,8 metra od podłoża.
g) tablica ma zostać posadowiona przy obiekcie nowo wybudowanej hali widowiskowo-sportowej
w Puławach przy ul. Lubelskiej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
h) tablica ma zawierać m.in.: flagę i godło Rzeczypospolitej Polskiej; informację
o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa lub z państwowego funduszu celowego; nazwę
programu; nazwę projektu; wartość dofinansowania i całkowitą wartość inwestycji.
3. Rodzaj znaków graficznych oraz typografia uwidoczniona na tablicy, wielkość i rodzaj czcionki
powinna być zgodna z wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych
obowiązujących beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub państwowych

funduszy celowych dostępnych pod linkiem: https://www.gov.pl/web/premier/promocja, w tym
w sposób szczególny w zakresie tablic informacyjnych o wymiarach 200 cm x 300 cm.
§ 3.
Projekt tablicy
1. W ramach zamówienia Wykonawca wykona i przedłoży Zamawiającemu w terminie 5 dni
roboczych od dnia podpisania umowy projekt graficzny tablicy wraz z opisem przyjętych
rozwiązań technicznych, spełniający wymogi określone w § 2 ust. 2-3 niniejszej umowy.
2. Akceptacja projektu lub jego odrzucenie przez Zamawiającego nastąpi w terminie 2 dni
roboczych, licząc od dnia otrzymania propozycji projektu od Wykonawcy. Niezgłoszenie przez
Zamawiającego w tym terminie żadnych zastrzeżeń oznacza akceptację projektu.
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 7 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego
jednej z powyższych okoliczności.
§ 4.
Termin wykonania umowy
1. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu określonego w § 3 niniejszej umowy, Wykonawca
wykona, dostarczy i zamontuje tablice w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego w terminie
do dnia 22.02.2021 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.
3. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt a) niniejszej umowy, dniem wykonania przedmiotu
umowy będzie dzień sporządzenia protokołu stwierdzającego usunięcie wad i usterek wykrytych
w poprzednim protokole.
§ 5.
Odbiór przedmiotu umowy
1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie 3 dni roboczych od dnia
zamontowania tablic we wskazanym miejscu i zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac
i gotowości do odbioru.
2. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego
przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron.
3. 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 albo
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.
§ 6.
Oświadczenia stron
1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której zostaną
zlokalizowane tablice w ramach niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia z zachowaniem należytej staranności
wymaganej od podmiotu profesjonalnego, w sposób rzetelny i terminowy, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa i normami, a także wymogami
Zamawiającego.
§ 7.
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: …….. ) powiększonej o 23
% podatek VAT w wysokości ………. zł, co łącznie stanowi kwotę ……… zł brutto (słownie: ………..).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, płatne będzie przelewem w terminie 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie podpisany bez zastrzeżeń przez upoważnionych
przedstawicieli Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 5 ust. 2
niniejszej umowy.
5. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień złożenia dyspozycji dokonania przelewu bankowego
przez Zamawiającego.
§ 8.
Warunki gwarancji i rękojmi za wady
1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy Wykonawca udziela
Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane tablice na okres 60 miesięcy licząc od daty
protokolarnego 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 dłuższym niż 14 dni
od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający
może wydłużyć termin usunięcia stwierdzonych wad i usterek przez Wykonawcę.
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.
§ 9.
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 kary umownej w przypadku:
a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 5 %
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 Umowy za każdy dzień
opóźnienia;
b) opóźnienia w usunięciu wad lub usterek przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie gwarancji, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 7 ust. 2 Umowy za każdy dzień opóźnienia;
c) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 Umowy.

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w przypadku:
a) nie przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy w terminie określonym w § 5 ust. 1
Umowy, za każdy dzień opóźnienia w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 7 ust. 2 Umowy;
b) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego
w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 2 Umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych, w przypadku gdy rzeczywista szkoda przekracza wysokość kar umownych.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia,
na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez Zamawiającego.
§ 10.
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy, jeżeli
a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) 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;
c) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy lub przerwał jego realizację ze swojej winy
i nie podejmuje jej przez okres co najmniej 3 dni roboczych;
d) Wykonawca realizuję umowę niezgodnie z jej warunkami, w szczególności z opisem
przedmiotu zamówienia określonym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy lub wskazaniami
Zamawiającego.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości
o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.
3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać
uzasadnienie faktyczne i prawne.
4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty przez
Wykonawcę należnych Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań.
§ 11.
Zmiany umowy
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian w niniejszej umowie.
2. Zmiana postanowień zawartych w umowie może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 12.
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 przed sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego
§ 13.
Postanowienia końcowe
1. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy strony wyznaczają:
a) Zamawiający: Pani Iwona Mizura, tel. (81) 458-61-47, e-mail: iwona.mizura@um.pulawy.pl;
b) Wykonawca- …..tel. …, e-mail.: ………;

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. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
5. Treść umowy jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
7. Załącznikami do niniejszej Umowy stanowiącymi jej integralną część są:
a) zapytanie ofertowe z dnia ………..2021 r.
b) oferta Wykonawcy z dnia ……… 2021 r.
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