Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Projekt umowy
UMOWA NR …………………………………….
zawarta w dniu ___.___.2019 r. pomiędzy:
Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Góra,
posiadającym numer identyfikacyjny NIP 611-000-38-99, REGON 230821523
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta - Jerzego Łużniaka
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta - Jacka Kopcia
a:
…………………………………………………..,
z siedzibą ……………………………………………………….,
posiadającym numer identyfikacyjny NIP ……………………… , REGON …………………………….
zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:
………………………………………………..
dalej w treści umowy zwanymi „Stronami”.
W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego została zawarta umowa
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz.U.2018 poz. 1986), o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania 9 szt. tablic
informacyjnych/pamiątkowych wraz z konstrukcją i ich montażem w zakresie zadań określonych
w poniższej tabeli, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy, na warunkach
określonych w niniejszej umowie. Usługa obejmuje działania promocyjne dla projektu pn.:
„Ograniczenie niskiej emisji transportowej w Aglomeracji Jeleniogórskiej” – część III
współfinansowaną przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
Sygnatura projektu: RPDS.03.04.03-02-0001/17.
Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.4
„Wdrażanie strategii niskoemisyjnych”, Poddziałania nr 3.4.3 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AJ”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.
Lp.

Ilość tablic Wymiary tablic
(szt.)
(cm)

Nazwa zadania inwestycyjnego

1

Budowa drogi rowerowej od ul. Ogińskiego do ul. Powstańców
Śląskich

2

80 x 120

2

Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze

2

80 x 120

3

Budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER2
- Liczyrzepa ER6 - Dolina Bobru

3

80 x 120

4

Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej w Sobieszowie

1

80 x 120

5

Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej - Osiedle Orle
w Jeleniej Górze

1

80 x 120

Razem:

9
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2. Wykonawca wypełni zobowiązania wynikające z treści Umowy z należytą starannością zawodową
oraz z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy realizacji działań informacyjnych i promocyjnych
Projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.
3. Realizacja umowy prowadzona będzie zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w zapytaniu
ofertowym, w szczególności w załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia, załącznikach do niego
i w ofercie.
4. Integralną część niniejszej umowy stanowi zapytanie ofertowe oraz złożona i przyjęta oferta Wykonawcy.
5. Wszelkie materiały związane z realizacją przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest oznaczać:
− znakiem Funduszy Europejskich z nazwą „Fundusze Europejskie Program Regionalny”;
− znakiem barw Rzeczpospolitej Polskiej z nazwą „Rzeczpospolita Polska”;
− herbem województwa dolnośląskiego z napisem „Dolny Śląsk”;
− znakiem Unii Europejskiej złożonym z napisu „Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego”.
6. Wykonawca oświadcza, że podejmowane przez niego działania promocyjne w ramach niniejszej umowy
będą zgodne z aktualnymi wytycznymi oraz stosowanymi dokumentami programowymi danego okresu
programowania, jednocześnie zobowiązuje się do monitorowania wszelkich zmian w tym zakresie.
7. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu
zobowiązań umownych podczas wykonywania usługi.
§2
1. Przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
2. Przeniesienie autorskiego prawa majątkowego, o którym mowa w ust. 1 obejmuje odpowiednio
następujące pola eksploatacji:
a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części (w tym zwielokrotnianie kodu
źródłowego), jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu
lub standardu, w tym technika drukarska, technika zapisu magnetycznego, technika cyfrowa
lub poprzez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie
lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie
i rozporządzanie tymi kopiami;
b) wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy;
c) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie
i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie materiałów
w ten sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w szczególności elektronicznie udostępnianie na żądanie;
d) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
e) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną i satelitarną)
lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe
i platformy cyfrowe;
f) prawo do wykorzystywania materiałów do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy
sponsoringu, a także przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych.
3. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych na rzecz Zamawiającego na wszystkich
wymienionych polach eksploatacji zostaje dokonane bezpłatnie.
§3
1. Termin wykonania projektu tablic ustala się do 7 dni od daty podpisania umowy, tj. do dnia
____.____.2019 r.
2. Termin wykonania oraz montażu tablic ustala się do 21 dni od daty podpisania umowy,
tj. nie później niż do dnia ____.____.2019 r.
3. Przedmiot zamówienia będzie podlegał odbiorowi. Potwierdzeniem zrealizowania przez Wykonawcę
zamówienia będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron na każde
zadanie inwestycyjne, zrealizowane w ramach Projektu, osobno.
4. Podpisany protokół odbioru wraz z dokumentacją fotograficzną, stanowi dowód wykonania
poszczególnych elementów stanowiących przedmiot zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich okolicznościach
mogących mieć wpływ na niedotrzymanie przez niego określonych w niniejszej umowie terminów
realizacji usługi.
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§4
1. Do kierowania pracami związanymi z wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy
Wykonawca wyznacza ………………………., tel. …………………….., adres e-mail: ………………………..
2. Do współpracy z Wykonawcą w ramach realizacji poszczególnych instrumentów informacyjnych
i promocyjnych wynikających z niniejszej umowy Zamawiający wyznacza ………………………., tel.
…………………….., adres e-mail: ………………………..
3. Informacja o zmianie osoby wskazanej w ust. 1 i 2 przekazana zostanie pisemnie. Zmiana w powyższym
zakresie nie wymaga zmiany umowy.
§5
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.
2. Ustalone w tej formie całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi
brutto …………………………….. PLN (słownie złotych: ……………………………………….),
w tym należny podatek VAT, z czego na zadanie pn.:
a. Budowa drogi rowerowej od ul. Ogińskiego do ul. Powstańców Śląskich – ……………………..
PLN (słownie: ………………………………………..);
b. Energooszczędne oświetlenie miejskie w Jeleniej Górze – …………………….. PLN (słownie:
………………………………………..);
c. Budowa łącznika spinającego euroregionalne trasy rowerowe ER2 - Liczyrzepa ER6 - Dolina
Bobru - …………………….. PLN (słownie: ………………………………………..);
d. Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej w Sobieszowie – …………………….. PLN
(słownie: ………………………………………..);
e. Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Cieplickiej - Osiedle Orle w Jeleniej Górze –
……………………….……….. PLN (słownie: ………………………………………..).
3. Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi złożona i przyjęta oferta.
4. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania
niezbędne do jego prawidłowego i zgodnego z przepisami prawa wykonania, w szczególności wynikające
z zapytania ofertowego w tym opisu przedmiotu zamówienia oraz załączników.
5. Wynagrodzenie określone w ust. 2 jest stałe w całym okresie umowy i nie będzie podlegać zmianom,
z zastrzeżeniem § 11 umowy.
§6
1. Rozliczenie nastąpi w oparciu o faktury częściowe.
2. Faktury częściowe będą wystawiane za wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych/pamiątkowych
osobno na poszczególne zadanie inwestycyjne wymienione w § 5 ust. 2.
3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 3.
4. Termin płatności faktury wynosi do 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury i dokumentów, o których mowa w ust. 3.
5. Dane do faktury:
− Nabywca: Miasto Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 611-000-38-99;
− Odbiorca/Płatnik: Urząd Miasta Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy nr 58, 58-500 Jelenia Góra.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2, będzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy
o numerze …………………………………………………………………...
7. Rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej umowie może być zmieniony tylko poprzez aneks
do umowy podpisany przez Strony umowy.
8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może udzielić na rzecz osób trzecich cesji jakichkolwiek
wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.
10. Zamawiający oświadcza, że płatność za wykonane usługi odbywać się będzie z uwzględnieniem
mechanizmu podzielonej płatności zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług art. 108a-108d
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na wykonane tablice pamiątkowe.
Powyższy termin zaczyna bieg w dniu protokolarnego odbioru tablic.
2. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie lub usunięcia
wady w sposób nienależyty Zamawiający będzie uprawniony zlecić usunięcie wady osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z tytułu
gwarancji za wady, z zastrzeżeniem wcześniejszego wezwania Wykonawcy do usunięcia wad pod
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rygorem wykonawstwa zastępczego z wyznaczeniem mu w tym celu dodatkowego nie krótszego niż 7 dni
terminu, który upłynął bezskutecznie.
3. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Udzielona gwarancja nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawie szkody
w pełnej wysokości na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę w miejscu, w którym aktualnie znajduje się tablica, chyba,
że dla usunięcia wady konieczne jest jej przeniesienie w inne miejsce – w takim przypadku Wykonawca
przeniesie tablicę na własny koszt i na własne ryzyko.
§8
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy realizację robót podwykonawcy, zapłata wynagrodzenia z tytułu
niniejszej umowy będzie możliwa po przedłożeniu przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcy w terminie ustalonym w umowie z podwykonawcą.
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
§9
Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań
niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna)
w następujących przypadkach i wysokościach:
1. Zamawiający, zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę
z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 2 umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada
Wykonawca, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy;
b) za opóźnienie w terminie montażu tablic na poszczególnym zadaniu inwestycyjnym realizowanym
w ramach projektu w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki;
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym, w tym
także uszkodzeń mienia Zamawiającego - w wysokości 100 PLN, licząc za każdy dzień od daty
wyznaczonej na usunięcie wad.
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie
14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki
w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy.
4. Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 20 % całkowitego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2. Gdy kara umowna przekroczy 20 % Zamawiający
zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
§ 10
1. Wszystkie zmiany umowy dokonywane będą w formie pisemnej i muszą być podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli obu Stron.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 i 2 podlega unieważnieniu pod rygorem
nieważności dokonanych czynności.
§ 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić
od umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust. 3 i 4 w terminie
10 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn,
b) gdy stwierdzone wady będą skutkowały tym, że użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem będzie niemożliwe;
c) gdy wystąpi powtarzające się opóźnienie w usuwaniu wskazanych w protokole odbioru wad
przedmiotu zamówienia;
d) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z niniejszą umową, zapytaniem ofertowym
lub wskazaniami Zamawiającego;
e) zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy;
f) zajdą okoliczności określone w § 9 ust. 4 umowy,
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4. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się
z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania, w terminie dwóch miesięcy od upływu
terminu wyznaczonego na zapłatę faktury.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego
z tytułu wykonanej części umowy.
§ 12
1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do sporządzenia inwentaryzacji dotychczas
wykonanych czynności.
§ 13
1. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strona jest zobowiązana skierować konkretne
roszczenie na piśmie.
2. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni
od daty zgłoszenia roszczenia.
3. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o którym mowa w ust. 2, Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.
4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
§ 15
Umowę niniejszą sporządzono w języku polskim w trzech jednobrzmiących
dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

egzemplarzach,

WYKONAWCA:
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