
 
Załącznik nr 2 do zaproszenia  

projekt 
UMOWA  

w sprawie zamówienia publicznego nr RSG.272.PU.37.2017  
zawarta w dn. ……………….. 2017 r. w Urzędzie Gminy w Naruszewie, pomiędzy: 
Gminą Naruszewo z siedzibą w Naruszewie 19A, 09 – 152 Naruszewo  
reprezentowaną przez: 
Beatę Pierścińską      -  Wójta Gminy Naruszewo  
przy kontrasygnacie:  
Małgorzaty Wiesławy Grabowskiej  -  Skarbnika Gminy Naruszewo  
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a ………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……… mającym siedzibę przy 
………., …………działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

§ 1 
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dn. 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).   

§2 
Przedmiot zamówienia 
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego tablic 

informacyjnych (5 szt.) i pamiątkowych (5 szt.) w ramach informacji i promocji projektu pn. 
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych 
w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej”. 

2. Wzór tablicy stanowi Załącznik nr 3 do zaproszenia oraz został określony w dokumencie 
„Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020” (Załącznik nr 4 do zaproszenia).  

3. Tablice informacyjne i pamiątkowe o wymiarach 80 x 120 cm (wymiary europalety) muszą zawierać: 
 nazwę beneficjenta: Gmina Naruszewo,  
 tytuł projektu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową 

systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej”, 
 cel projektu: „Poprawa środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji substancji 

szkodliwych powstałych w wyniku produkcji energii cieplnej na terenie gminy”, 
 zestaw logo – znaki Funduszy Europejskich i Unii Europejskiej oraz logo marki Mazowsze, 
 adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny tablicy.  
5. Tablice informacyjne, które będą obowiązywać w okresie realizacji projektu, nie muszą być 

wykonane ze stali. Powinny być wykonane z materiału odpornego na działanie warunków 
atmosferycznych (np. z pleksi). 

6. Tablice pamiątkowe zastąpią tablice informacyjne w momencie rzeczowego zakończenia realizacji 
projektu. Powinny zostać wykonane z trwałego materiału (np. blacha, stal nierdzewna) w technologii 
odpornej na długotrwałe działanie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, słońce, wiatr) i wandalizm 
(graffiti), gwarantującej jej trwałość minimum przez cały okres trwałości projektu (tj. 5 lat od dnia 
zakończenia realizacji projektu). Zawarte w nich informacje muszą być czytelne nawet po kilku latach. 
Tablice muszą być dopasowane do charakteru otoczenia. Zarówno ich wielkość, jak i wygląd powinny być 
zgodne z zasadami dotyczącymi estetyki przestrzeni publicznej oraz zasadami ochrony przyrody.  

7. Zamawiający dokona montażu tablic we własnym zakresie. 
  

§3 
Termin umowy 
1. Tablice informacyjne należy dostarczyć niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w 

terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. do dn. …………………. 
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2. Tablice pamiątkowe należy dostarczyć nie później niż w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy, 
tj. do dn. …………………. 

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy ustala się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego 
przedmiotu umowy.  

§4 
Wynagrodzenie i rozliczenie Wykonawcy 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie wskazanym w niniejszej umowie, Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:   
 

cena brutto:  ....................................................... 
słownie:  ....................................................... 
netto:  ....................................................... 
plus podatek VAT …….. %, tj. ……………. zł  
   

Tabela 1 

Lp. 
Zakres przedmiotu 

zamówienia  

 
Ilość  
[szt.] 

Ryczałtowa 
cena 

jednostkowa 
netto [PLN] 

Wartość netto 
[PLN] 
(3x4) 

Podatek 
VAT  

[… %] 

Wartość brutto 
[PLN] 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1)  
Zaprojektowanie, 
wykonanie i dostawa 
tablic informacyjnych 
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2)  
Wykonanie i dostawa 
tablic pamiątkowych 
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Razem cena ofertowa:    
 

2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową po 
zrealizowaniu całości zamówienia, płatną po bezusterkowym, protokolarnym odbiorze części 
przedmiotu zamówienia oraz odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia i złożeniu przez 
Wykonawcę faktury płatnej w terminie 30 dni przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 
…………….. 

3. Oferowana cena brutto jest wartością ostateczną i nie podlega jakimkolwiek zmianom  
i regulacjom w czasie realizacji zamówienia. 

4. Podstawę do wystawienia faktury/rachunku za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi obustronnie 
podpisany bezusterkowy protokół odbioru usługi.  

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy konieczne do poniesienia przez 

Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia, a także uwzględnia wszystkie czynności 
związane z prawidłową, terminową realizacją przedmiotu umowy. 

 

§5 
Kary umowne i odszkodowania 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia kar umownych: 
a) kara z tytułu nie wykonania przedmiotu umowy w terminie wyniesie 2% całkowitej wartości 

umownej brutto za każdy dzień zwłoki,  
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w 

wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy brutto, 
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy brutto, 
d) opóźnienie w usunięciu wad lub braków w wysokości 2 % łącznego wynagrodzenia brutto, za 

każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego na usunięcie; 
fakt usunięcia wad musi być stwierdzony protokolarnie. 

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 
powyżej kary umowne.  
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§6 
Zmiana umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty w następujących przypadkach:  
a) gdy zmiana umowy w sposób obiektywny jest korzystna dla Zamawiającego, a na dokonanie tej 

zmiany wyraża zgodę Wykonawca, 
b) dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane jako zmiany umowy wywołane 

przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tych zmian, 
niepowodujące zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, 
które nie prowadzą również do zachwiania pozycji konkurencyjnej Wykonawcy w stosunku do 
innych Wykonawców biorących udział w postępowaniu, jak też nie prowadzą do zmiany kręgu 
Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w 
postępowaniu. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
 

§7 
Gwarancja  
Na dostarczone tablice pamiątkowe, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres  5 lat, 
liczony od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.  

 

§8 
Odstąpienie od umowy 
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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

2. Niezależnie od uprawnień określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu, 
gdy: 
a) zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, gdy: 
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
b) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, w szczególności nieterminowy 

lub niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy. 
4. Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez wyznaczenia terminu 

dodatkowego. 
5. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie, pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnej.  

 

§9 
Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej i 

potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony. 
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
3. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania umowy będą rozstrzygane polubownie.  

W przypadku braku porozumienia, właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych  
z realizacji tej umowy, jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

Wykonawca       Zamawiający 


