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U M O W A Nr POIS/1/IP/2018
zawarta w dniu dd-mm-2018 r. w Malborku pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Sp. z o. o., 82-200 Malbork,
ul. Chrobrego 31, NIP 579-000-74-23, REGON 170423651,
zwanym dalej ,,Zamawiającym”, reprezentowanym przez: Krystynę Babirecką - Prezesa Zarządu,
a
nazwa firmy, siedziba, NIP, REGON,
zwanym dalej ,,Wykonawcą”, reprezentowanym przez: imię i nazwisko - stanowisko
- została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie w układzie zgodnym z zasadami promocji projektów
dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Zasady
promocji i oznakowania projektów - umowy podpisane od 1 stycznia 2018 roku
(http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/zasady-promocji-ioznakowania-projektow-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1stycznia-2018-roku/) - tablic informacyjno-pamiątkowych:
a) Ilość sztuk: 2;
b) Wymiary tablic (wysokość-H x szerokość-W) : 80x120 cm;
c) Zawartość tablicy:
 u góry z lewej strony – znak z napisem Fundusze Europejskie Infrastruktura i
Środowisko;
 u góry w środku – barwy z napisem Rzeczpospolita Polska;
 u góry z prawej strony – znak i napisem Unia Europejska Fundusz Spójności;
 poniżej napis tytułu: „Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w
mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi”;
 poniżej napis: Cel projektu: Zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, oraz z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków
komunalnych na terenie miasta Malborka;
 poniżej napis: Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w Malborku Sp. z
o.o. Podmiot upoważniony: Przedsiębiorstwo „Nogat” sp. z o.o.
 na dole, na zielonym pasku, na środku napis: www.mapadotacji.gov.pl
2. Wzór tablicy (patrz na stronie: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/ofunduszach/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-1/zasady-promocji-ioznakowania-projektow-wersja-aktualna-od-1-stycznia-2018-roku/
w Tablice informacyjne i pamiątkowe – wzory tablic ).
3. Wykonawca wykona tablice z trwałych materiałów, odpornych na warunki atmosferyczne,
zapewniające czytelność informacji przez okres siedmiu lat.
4. Wykonawca zamocuje tablice na ścianach (elewacjach budynków) w miejscach wskazanym
przez Zamawiającego.

§ 2.
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 niniejszej umowy strony ustaliły
wynagrodzenie w wysokości netto 0,00 zł + należny podatek VAT.
2. Zapłata umówionego wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym w terminie 14 dni od daty
otrzymania faktury.
3. Podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół zdawczo – odbiorczy.
§ 3.
Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy od dnia podpisania do dnia dd-07-2018 r.
§ 4.
Podstawowe obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem objętym
umową, oraz zgodnie z Zasadami promocji i oznakowania projektów - umowy podpisane od 1
stycznia 2018 roku.
2. Wykonawca przed wykonaniem tablic przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ich projekt w
formie elektronicznej.
3. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia tych wad na swój koszt w terminie 7 dni od wezwania.
4. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany zakres prac na okres
siedmiu lat od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
5. Wezwanie do usunięcia wad w przedmiocie zamówienia jest skuteczne, jeżeli zostanie wysłane
Wykonawcy faksem: numer, e-mail na adres: abc, albo listem poleconym na adres: nazwa firmy,
ulica, miejscowość. Zmiana ww. danych adresowych bez poinformowania Zamawiającego
powoduje, że doręczenie wezwania do usunięcia wad pozostaje skuteczne.
§ 5.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności (w postaci aneksu).
§ 6.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi.
§ 7.
Spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla Zamawiającego.
§ 8.
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Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:
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