
  

 
Załącznik nr 8 do SIWZ  

- P R O J E K T -  
 

U M O W A  NR …..../2010  
 

zawarta w dniu ................................ w Ząbkowicach Śl. pomiędzy Powiatem Ząbkowickim, zwanym 
dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Ząbkowickiego, reprezentowany przez: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
przy kontrasygnacie ……………………………………………………………………………………………….. 
 
a firmą ....................................................................................................................................................,  
z siedzibą ................................................................................................................................................. 
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:  
.....................................................................................................................................................................  
 
w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759)  
 
w celu realizacji projektu „Transgraniczny Szlak Królewny Marianny Orańskiej – etap II 
oznakowanie i promocja szlaku”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska 2007-2013,  
 
realizowanego w partnerstwie 11 następujących jednostek samorządu terytorialnego: Powiat Kłodzki, 
Powiat Ząbkowicki, Obec Bílá Voda (Republika Czeska), Gmina Bystrzyca Kłodzka, Město Javorník 
(Republika Czeska), Gmina Kamieniec Ząbkowicki, Gmina Lądek Zdrój, Gmina Międzylesie, Město 
Staré Město (Republika Czeska), Gmina Stronie Śląskie, Gmina Złoty Stok,  
 
w którym Powiat Ząbkowicki jest Partnerem Wiodącym,  
 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1  

PRZEDMIOT UMOWY  
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę oznakowania i promocji 
transgranicznego szlaku Królewny Marianny Orańskiej, o którym mowa w tytule umowy tj.:   

1) opracowanie tekstu do przewodnika, na tablice i stronę internetową, 
2) wykonanie i montaż tablic:  

1) informacyjno – promocyjnych na konstrukcji stalowej,   
2) informacyjno – promocyjnych na konstrukcji drewnianej,  



  

3) z mapami na konstrukcji drewnianej,  
4) informacyjnych na obiektach,  
5) na słupkach na konstrukcji stalowej, 
6) na słupkach na konstrukcji drewnianej, 

3) wykonanie strony internetowej szlaku,  
4) wykonanie przewodnika turystycznego szlaku,   
5) wykonanie następujących materiałów promocyjnych:  

1) kubki,  
2) teczki promocyjne,  
3) torby,  
4) długopisy,  
5) zakładki do książek,   
 

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej w treści umowy SIWZ.  
 
2. Strony dopuszczają możliwość wykonania przedmiotu umowy przez podwykonawców, wskazanych 
przez Wykonawcę po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  
 

§ 2  
TERMIN WYKONANIA UMOWY  

 
1. Umowa będzie realizowana od daty jej podpisania do dnia 15 kwietnia 2011 r.    
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 (ppkt 1 – 5) zostanie wykonany  

i dostarczony do siedziby Zamawiającego w terminie do 30 listopada 2010 r. 
3. Przedmioty umowy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 – 4 zostaną wykonane w terminie do 15 

kwietnia 2011 r.  
 

§ 3 
OBOWIĄZKI STRON 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) Protokolarne przekazanie następujących dokumentów: „Koncepcji zagospodarowania 

turystycznego Szlaku Królewny Marianny Orańskiej”, mapy projektowanego szlaku, 
posiadanych fotografii i informacji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.  

2) Współpraca merytoryczna z Wykonawcą, bieżący nadzór nad powstającymi tekstami  
i projektami graficznymi elementów przedmiotu umowy określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 - 
5. 

 
2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ.  
2) Bieżąca współpraca z Zamawiającym w zakresie wykonania przedmiotu umowy,  

o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 – 5.  
3) Przekazanie do zaakceptowania w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy wstępnych 

założeń projektowanych elementów przedmiotu umowy. 
4) Opracowanie i przekazanie w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy koncepcji layoutu 

projektowego (spójnego dla wszystkich elementów przedmiotu umowy). 
5) Bezwzględne wykonanie korekty językowej tłumaczeń przez native speaker’a tj. 

tłumaczeń na język czeski, niemiecki i angielski (tablic, strony internetowej, 
przewodnika turystycznego).    

6) Przekazywanie Zamawiającemu do akceptacji ostatecznych projektów graficznych 
wszystkich elementów przedmiotu umowy przed ich wykonaniem. 



  

7) Koordynowanie prac realizowanych przez Podwykonawców, jeżeli występują.  
8) Przeniesienie nieodpłatnie na czas nieograniczony autorskich praw majątkowych do 

przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 1 ust. 1 pkt 4 na rzecz 
Zamawiającego i partnerów w projekcie, o których mowa w tytule umowy.   

 
§ 4 

OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW W RAMACH REALIZACJI UMOWY 
 

Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie umowy są:  
ze strony Zamawiającego:   
Kinga Grabowa – Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach 
Śląskich, 
Andrzej Rapacz – Inspektor ds. zarządzania projektami w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa 
Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich, 
 
ze strony Wykonawcy:  ..........................................…………………………………………………………… 
 

§ 5  
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY  

 
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości:  
netto: ......…………………………………………… zł, podatek VAT: ………..…………………………….. zł,  
brutto: ………………………………………..zł, (słownie: ……………………………………………................. 
……………………………………………………………………………………………………………………….)  

 
 

§ 6  
WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 zostanie przekazane przelewem na konto 

Wykonawcy, wskazane na fakturach VAT w terminie 14 dni od daty otrzymania faktur VAT.  
2. Wykonawca wystawi fakturę VAT za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa:   

1) w § 1 ust. 1 pkt 5 (ppkt 1-5) w terminie do 14 dni od daty ostatecznego odbioru 
przedmiotu umowy,    

2) w § 1 pkt 1 - 4 w terminie do 14 dni od daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.   
3. Do zapłaty wynagrodzenia wymagane są protokoły odbioru na każdy element przedmiotu 

umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.  
4. Przedmiot umowy na fakturze VAT powinien być tożsamy z kosztorysem ofertowym złożonym 

wraz z ofertą poprzez wyodrębnienie wszystkich elementów przedmiotu umowy.  
5. Datą zapłaty jest dzień wykonania polecenia przelewu bankowego.  
6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek 

ustawowych.  
 

§ 7  
KARY UMOWNE  

 
Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne z następujących tytułów:  
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto,  
o którym mowa w § 5 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, 



  

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, 

3) jeżeli przedmiot niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub inny niż 
Podwykonawca skierowany do wykonania przedmiotu umowy - karę umowną w wysokości 3% 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy. 

 
2). Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 
niniejszej umowy. 
3) Kary nie obowiązują, jeżeli nastąpi przyczyna, o której mowa w § 10 pkt 1 ppkt 1 niniejszej umowy.  

 
§ 8  

GWARANCJA 
 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,  
gwarancji na okres 24 miesięcy. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. 
Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.  
2. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty dokonania 
odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji, także po okresie określonym w ust.1, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  
4. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez 
Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  
5. Po zakończeniu okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad i usterek, strony 
niniejszej umowy spiszą protokół odbioru pogwarancyjnego.  
 

§ 9  
ZMIANY W UMOWIE  

 
1. W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą korzystne 
dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy:  

1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,  
2) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy,  
3) terminu i zakresu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i od 

Wykonawcy, które zaistniały w trakcie realizacji przedmiotu umowy.   
2. Zmiana treści umowy o okoliczności wymienione w pkt 1 nie może prowadzić do zwiększenia 
wynagrodzenia.  
3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie 
aneksu, pod rygorem nieważności takiej umowy. 

 
§ 10  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  
 
Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:  
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 



  

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach,  

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

3) Wykonawca zaniechał realizacji przedmiotu umowy bez żadnej przyczyny przez okres dłuższy 
niż 21 dni,  

4) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,  
5) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego, inny podmiot niż 

wskazany w umowie.  
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, jeżeli Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić 
swoich zobowiązań umownych wobec niego.  
3) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
4) W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie do 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca przy 
współudziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół zrealizowanych prac według 
stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, która odstąpiła od umowy.  

 
§ 11  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
 

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 
rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji.  
2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.  
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 
  

§ 12 
 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze 
stron.  

§ 13  
 

Integralną część umowy stanowią załączniki:  
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Oferta Wykonawcy z dnia…………………………….. 

 
 

   WYKONAWCA                                                               ZAMAWIAJĄCY 
 

AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY 
 

............................................................................................ 
(Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


