UMOWA …/…/2018
zawarta w dniu …………. 2018r. w Międzyrzecu Podlaskim pomiędzy Miastem Międzyrzec
Podlaski z siedzibą 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8, NIP: 5372553637, REGON:
030237411 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym w imieniu i na rzecz którego
działają:
Zbigniew Kot – Burmistrz Miasta
przy kontrasygnacie Ewy Szachnik - Kazimierczak - Skarbnik Miasta
a …………………….……………………………………………. NIP: ……………………….,
REGON: ……………………………, ……………….. zwaną w dalszej części umowy
Wykonawcą reprezentowaną przez ………………………………………………
w wyniku przeprowadzonego postępowania nr sprawy: ………………. z dnia …………. 2018r.,
strony zawierają umowę o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:
Przeprowadzenie działań promocyjnych dla projektu pn. „Głęboka termomodernizacja krytej
pływalni w Międzyrzecu Podlaskim”.
2. Szczegółowy zakres prac określony jest w zaproszeniu do złożenia oferty z dnia ………. 2018
roku, Rozdział II – Przedmiot zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać następujące prace obejmujące przedmiot zamówienia:
1) Opracowanie i wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej – 1 Tablica jednostronna
wolnostojąca na bazie konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie, składająca się
z dwóch części składowych: tablicy informacyjnej oraz dwóch nóg stalowych z rur o średnicy
Ø 50 mm lub profili 50/50mm, wykonana w technologii odpornej na działanie warunków
atmosferycznych (deszcz, śnieg, słońce, wiatr) – rozmiar planszy tablicy, (co najmniej)
wysokość 80 cm, szerokość 120 cm (pełen kolor).
Wysokość od dolnej krawędzi tablicy do podłoża - 1,2 m.
- Konstrukcja - rury stalowe Ø 50 mm lub profil stalowy 50/50 mm
- Tablica informacyjna z PCV grubości min 4mm na podkładzie z blachy stalowej
ocynkowanej, na konstrukcji z profili zamkniętych 40x20x3.
- Opis wykonania robót: tablica wykonana jako gotowa do zainstalowania we wskazanym
przez Zamawiającego miejscu. Konstrukcja wolnostojąca, składająca się z dwóch części:
tablicy informacyjnej oraz dwóch nóg stalowych z rur o średnicy Ø 50 mm lub profili stalowy
50/50 mm. Do nóg o długości całkowitej 2,9 m zamocować śrubami tablicę informacyjną
z PCV grubości min 4mm na podkładzie z blachy stalowej ocynkowanej. Blachę należy
zamontować na konstrukcji z profili zamkniętych 40x20x3mm łączonych przez spawania.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie malowane farbą ftalową lub
akrylową. Umiejscowienie konstrukcji polegać będzie na wykonaniu w gruncie wykopu do
głębokości
0,9 m, a następnie zabetonowaniu nóg tablicy.
- Minimalna trwałość kolorów i materiału - 5 lat od dnia protokolarnego odbioru.
Tablica informacyjna musi zawierać:
- nazwę beneficjenta (Miasto Międzyrzec Podlaski),
- tytuł projektu („Głęboka termomodernizacja krytej pływalni w Międzyrzecu Podlaskim”)
- cel projektu (Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej
(krytej pływalni) w Międzyrzecu Podlaskim poprzez realizację kompleksowych zadań
termomodernizacyjnych),

- Znak Funduszy Europejskich (FE) złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze
Europejskie oraz nazwy programu, z którego finansowany jest projekt.
- Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej (znak barw RP) złożony z barw RP oraz nazwy
„Rzeczpospolita Polska”.
- Znak Unii Europejskiej (UE) złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu,
który współfinansuje projekt.
- Oficjalne logo promocyjne województwa lubelskiego.
- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
2) Opracowanie, zredagowanie oraz publikacja ogłoszenia prasowego – polegające na
publikacji w tygodniku o zasięgu lokalnym jednego ogłoszenia. Ogłoszenie musi być
umieszczone na stronach redakcyjnych. Wymiar ogłoszenia musi wynosić co najmniej 25 cm x
30 cm. Zamawiający, ze względu na różne konfiguracje modułów ogłoszeniowych
poszczególnych wydawców, dopuszcza możliwość zmiany podanych parametrów tak, by
powierzchnia ogłoszenia wynosiła co najmniej 750 cm2. Ogłoszenie w pełnym kolorze. Nakład
tygodnika, w którym umieszczone będzie ogłoszenie co najmniej 15 tys. egzemplarzy.
Tygodnik musi ukazywać się na terenie powiatu bialskiego i być dostępny do kupna w mieście
Międzyrzec Podlaski
3) Opracowanie i wykonanie oraz montaż tablicy pamiątkowej – 1 tablica jednostronna
z przeznaczeniem do montażu na elewacji budynku, wykonana w technologii odpornej na
działanie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, słońce, wiatr) – rozmiar planszy tablicy,
(co najmniej) wysokość 80 cm, szerokość 120 cm (pełen kolor).
Tablica pamiątkowa musi zawierać:
- nazwę beneficjenta (Miasto Międzyrzec Podlaski),
- tytuł projektu („Głęboka termomodernizacja krytej pływalni w Międzyrzecu Podlaskim”)
- cel projektu (Poprawa efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej
(krytej pływalni) w Międzyrzecu Podlaskim poprzez realizację kompleksowych zadań
termomodernizacyjnych)
- Znak Funduszy Europejskich (FE) złożony z symbolu graficznego, nazwy Fundusze
Europejskie oraz nazwy programu, z którego finansowany jest projekt.
- Znak barw Rzeczypospolitej Polskiej (znak barw RP) złożony z barw RP oraz nazwy
„Rzeczpospolita Polska”.
- Znak Unii Europejskiej (UE) złożony z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu,
który współfinansuje projekt.
- Oficjalne logo promocyjne województwa lubelskiego.
- adres portalu www.mapadotacji.gov.pl
Tablicę pamiątkową należy zamontować na elewacji budynku Krytej Pływalni
w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Zarówie 86, 21-560 Międzyrzec Podlaski, w miejscu
wskazanym przez zamawiającego na wysokości ok. 3m. Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia wszelkich materiałów montażowych.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania prac objętych niniejszą umową w sposób kompleksowy, zgodnie
z wymogami zawartymi w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki
spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji” oraz w „Wytycznych programowych
dotyczących systemu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014 – 2020 w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
tom I”

b) uzgodnienia treści tablicy z Zamawiający oraz uzyskania akceptacji przedstawionego
projektu tablicy przez Zamawiającego.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie ……………………… zł (słownie złotych:
……………………………………………… zł 00/100 ) zgodnie z Ofertą stanowiącą
Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Wynagrodzenie to nie ulegnie zmianie do końca trwania
umowy.
2. Wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w transzach po wykonaniu
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w Zaproszeniu do
złożenia oferty - opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
umowy.
3. Podstawę do rozliczenia za dany element przedmiotu zamówienia i wystawienia faktury
będzie stanowił protokół odbioru elementu (etapu) zamówienia przygotowany przez
przedstawicieli stron umowy.
4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada Nr identyfikacyjny
537-25-53-637 oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu
Zamawiającego.
5. Fakturę należy wystawić na nabywcę: Miasto Międzyrzec Podlaski ul. Pocztowa 8,
21-560 Międzyrzec Podlaski NIP 537-25-53-637.
§4
Termin realizacji całości zamówienia: 30.09.2018r. przy czym zadanie: Opracowanie
i wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej do 23.03.2018r.
§5
Strony postanawiają, że obowiązującą forma odszkodowania są kary umowne:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień przekroczenia terminu
wykonania przedmiotu umowy,
- w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn
niezależnych od Zamawiającego,
- w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
- w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy,
- za nieterminową zapłatę należności w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień
zwłoki.
§6
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§7
Integralną część umowy stanowią: Zaproszenie do złożenia ofert jako Załącznik nr 1
i Oferta jako Załącznik nr 2.
§8
Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej i muszą być
akceptowane przez obie strony umowy.

§9
1. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów jakie mogą wyniknąć przy
realizacji niniejszej umowy.
2. W przypadku braku ww. rozwiązania, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla
miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym: 2 egz. otrzymuje
Zamawiający i 1 egz. Wykonawca.

Wykonawca:

Zamawiający:

