Załącznik nr 5

Umowa nr TI/

/2013

Zawarta w dniu
.2013 r. pomiędzy Komunalnym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej
Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Ks. Józefa Schulza 5 w Bydgoszczy, wpisanym do rejestru
przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000033107, posiadającym
NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitał Zakładowy Spółki – 45 900 000,00 zł
zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

a
zwaną

w

treści

umowy

„Wykonawcą”, reprezentowaną przez:
Właściciel
o następującej treści:
§1
Umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w wyniku
przeprowadzonego w trybie przetargu, o którym mowa w art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego
zapytania o cenę.
§2
Zamawiający powierza Wykonawcy, a ten przyjmuje do realizacji usługę projektu, wykonania i montażu
dwunastu sztuk tablic informacyjnych oraz trzech sztuk tablic pamiątkowych dla beneficjenta,
Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bydgoszczy, realizującego projekt
dofinansowany przez Unię Europejska ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
§3

1. Świadczenie usługi przez Wykonawcę obejmuje:
a. opracowanie projektu graficznego tablic informacyjnych wolnostojących oraz pamiątkowych zgodnie
z aktualnymi Zasadami promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2007-2013, przedstawionymi na stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce „Zasady
promocji” w szczególności zgodnie z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów
POIiŚ 2007-2013” wraz z załącznikiem „Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków
oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów”, z uwzględnieniem przeniesienia praw
autorskich do projektu, oraz przekazanie do akceptacji;
b. po zaakceptowaniu projektu graficznego przez Zamawiającego, wykonanie tablic informacyjnych
zgodnie z przedstawioną ofertą;
c. dostawę oraz montaż przedmiotu zamówienia w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
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2. Tablice informacyjne i pamiątkowe powinny być zaprojektowane zgodnie z wymogami „Zasadami
promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013” wraz z załącznikiem „Zasady stosowania
znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów”.
§4

1. Realizacja przedmiotu umowy określonego w § 1 nastąpi po zaakceptowaniu projektu graficznego
przez Zamawiającego. Projekt graficzny zostanie przekazany drogą elektroniczną Zamawiającemu do
akceptacji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
2. Wymagany termin dostawy
a) w roku 2013 - 21 dni od dnia podpisania umowy.
b) w roku 2014 – II kwartał.
3. Terminy montażu tablic:
a) rok 2013 – 9 tablic informacyjnych i 1 tablica pamiątkowa.
b) rok 2014 – 3 tablice informacyjne i 2 tablice pamiątkowe.
Każdorazowo po wyznaczeniu terminu przez Zamawiającego w ciągu 14 dni.
§5

1. Za wykonanie usługi objętej niniejszą umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
.....................brutto, słownie: ..............................................................., które wyczerpuje wszystkie
roszczenia Wykonawcy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za wykonaną usługę w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego, stwierdzającego
wykonanie przedmiotu umowy bez wad, sporządzonego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności dostawy z przedmiotem zamówienia opisanym
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia
nieprawidłowości w terminie 5 dni roboczych, liczonych od dnia powiadomienia przez Zamawiającego o
stwierdzonych nieprawidłowościach. W przypadku dwukrotnego dostarczenia przedmiotu zamówienia
niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie
natychmiastowym. W takiej sytuacji odstąpienie od umowy nastąpi w trybie określonym §8 ust. 1a).
5. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.
6. Strony ustalają następujące zasady rozliczeń za wykonanie przedmiotu umowy:
- fakturowanie częściowe oraz faktura końcowa wraz z protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.
7. Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna uwzględniać cenę jednostkową przedmiotu umowy,
jego nakład oraz ostateczną wartość sumaryczną.
8. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
§6
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do
wykonania usługi będącej przedmiotem umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością
oraz aktualnym poziomem wiedzy i standardów.
§7
1. Wykonawca nie może powierzyć realizacji zamówienia innym podmiotom bez zgody Zamawiającego.
2. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył realizację zamówienia
Wykonawca odpowiada jak za własne.
§8
1. Strony ustalają następujące kary umowne:
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a) Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej z tytułu odstąpienia od
wykonania umowy – w wysokości 10% wartości umowy określonej w §5 ust. 1.
b) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od wykonania
umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy określonej w
§5 ust. 1, z zastrzeżeniem przypadku, gdy realizacja umowy nie leży w interesie publicznym z powodu
wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

c) Wykonawca zapłaci karę umowną Zamawiającemu, za zwłokę w wykonaniu przedmiotu
umowy,
w wysokości 0,5% wartości umowy określonej w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
d) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji lub
rękojmi w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia
wyznaczonego na jej usunięcie
2. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary
umowne nie pokryją szkody powstałej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu
umowy.
§9
Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamówienia:
1. Tablice informacyjne - co najmniej 12 miesięcznej gwarancji jakości, licząc każdorazowo od daty
wydania asortymentu.
2. Tablice pamiątkowe - co najmniej 60 miesięcznej gwarancji jakości, licząc każdorazowo od daty
wydania asortymentu.
§ 10
Wszelkie zmiany niniejszej umowy możliwe są po zgodnym oświadczeniu obu stron. Zmiany umowy
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 12
Spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§ 14
Integralną częścią niniejszej umowy jest:
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy;
Załącznik Nr 3– Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4;
Załącznik Nr 4– Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 1,2 .
Załącznik Nr 5 – Karta gwarancyjna.

……………..………………………
(podpis Zamawiającego)

……… ………………………………
(podpis Wykonawcy)
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