
  
 
 
 
 
 
  

„Wykonanie ścieżki dydaktycznej na oczyszczalni ścieków w Szczawnicy”  
Projekt „Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” jest 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. 

 

 
UMOWA nr ………………… 

 
zawarta w dniu ………………….r. roku pomiędzy: 
 
Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu,  
al. Tysiąclecia 35 a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000172849,  
NIP 735-25-32-366, REGON 492916321, kapitał udziałowy: 107 416 500,00 zł, 

reprezentowaną przez: 

Dariusza Latawca  – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 

 
zwanym w treści umowy „ZAMAWIAJACYM”, 
 
a 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 
reprezentowanym przez  
 

…………………………………………… 

 
zwanym w treści umowy „WYKONAWCĄ”, 
 
o następującej treści: 

 
 

§1 
 

1. Przedmiotem umowy jest „Wykonanie ścieżki dydaktycznej na oczyszczalni ścieków w 
Szczawnicy” składającej się z 6 tablic informacyjnych, dotyczących realizowanego Projektu 
„Rozbudowa i modernizacja gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica” 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIŚ.01.01.00-00-007/13 z dnia 18 
grudnia 2013 r., w tym: 
- 4 sztuki tablic wykonanych z twardego drewna, zadaszonych blachodachówką (kolor blachy 
brązowy - dostosować do istniejącego zadaszenia budynków na oczyszczalni) na cokoliku 
betonowym, tablica z tekstem wykonana na płytach kompozytowych (dibond) w rozmiarze 2x1 
m, montaż tablic w terenie zielonym 

- 2 sztuki tablic wykonanych na płytach kompozytowych (dibond) w rozmiarze 2x1 m, 
zamontowanych na zewnętrznych ścianach budynków oczyszczalni ścieków. 
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2. Przedmiot umowy jest zgodny z zapytaniem ofertowym z dnia …………………… oraz ofertą 
cenową z dnia …………………………… stanowiących integralną część niniejszej umowy. 

3. Wykonawca opracuje projekt graficzny ścieżki wymienionej w §1 pkt. 1 zgodnie z 
Wymaganiami Zamawiającego i wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

4. Ścieżka edukacyjna zostanie opatrzona logotypami i opisami, zgodnie z wytycznymi 
dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko i zaleceniami Zamawiającego. 

5. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy udostępni wszelkie niezbędne dane i 
informacje do realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonanie tablic, o których mowa w pkt. 1, nastąpi po akceptacji projektu przez 
Zamawiającego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo nanoszenia poprawek do projektu wykonanego przez 
Wykonawcę oraz akceptacji wersji ostatecznej projektu przed przystąpieniem do wykonania. 

§ 2 
Wykonawca nie może zlecić wykonania zamówienia osobie trzeciej, bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

§ 3 
1. Dostawa tablic wspomnianych w § 1 pkt.1 odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy i 

będzie obejmować również rozładunek z samochodu i montaż na oczyszczalni w Szczawnicy. 
2. Wykonawca będzie zgłaszać dostawy/montaż telefonicznie osobie, wyznaczonej do 

kontaktów w § 6, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. 
3. Odbioru wykonanej ścieżki edukacyjnej dokona powołana przez Zamawiającego komisja.  
4. W przypadku braku zastrzeżeń z w/w czynności zostanie sporządzony protokół odbioru.  
5. Wykonawca, w przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego, jest zobowiązany w 

terminie 5 dni od daty stwierdzenia wad potwierdzonych protokołem sporządzonym przez 
komisję określoną w §3 pkt 4, wady usunąć. 

6. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu zamówienia z tytułu rękojmi, według zasad 
Kodeksu cywilnego.  

 
 

§ 4 
1. Wykonawca przedstawi w ciągu 5 dni od daty przekazania przez Zamawiającego materiałów 

(zdjęcia, tekst), projekt i/lub wizualizacje tablic, o których mowa w § 1 pkt. 1, do akceptacji 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający niezwłocznie od dnia dostarczenia przez Wykonawcę projektu graficznego 
dokona jego akceptacji lub określi zmiany i poprawki, które Wykonawca jest zobowiązany 
dokonać nieodpłatnie. 

3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 pkt. 1, był dobrej 
jakości, charakteryzował się estetyką i elegancją oraz starannością wykonania. 

4. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 
pkt. 1, począwszy od dnia protokołu odbioru końcowego. 
 

§ 5 
Termin wykonania zamówienia: do 10 grudnia 2015 r. 
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§ 6 

1. Osobą upoważnioną do kontaktów po stronie Wykonawcy jest …………………………………..….. 

2. Osobami upoważnionymi do kontaktów po stronie Zamawiającego są Monika Ryś, Grzegorz 
Żądło. 

 
§ 7 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie 
w wysokości:  
……………………………………………… zł brutto, 
słownie ………………………………………………………………………………………..……… 
w tym podatek VAT ……. %, tj. ……………………………… zł 
……………………………………………… zł netto 
słownie …………………………………………………………………………….………………… 
2. Podstawę wystawienia faktury będzie stanowić podpisany przez obie strony protokół odbioru  
bez zastrzeżeń. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w terminie 14 dni od daty złożenia 
prawidłowo wystawionej faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego. 

§ 8 
1. Na mocy niniejszej umowy następuje przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarza dzieła bez odrębnego wynagrodzenia. 
 

§ 9 
1. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy lub jego części, w terminie, o którym mowa w 

§ 5 , Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 7 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia. 

2. Strony ustalają, że w przypadku naliczenia kar umownych określonych w § 9 pkt. 1 zostaną 
one potrącone z należności Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od 
umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 3 000,00 zł, 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary w wysokości ustawowo naliczanych odsetek,  
w przypadku opóźnień w płatności zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

5. Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy kary umowne za odstąpienie  
od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – 3 000,00 zł. 

6. W przypadku stwierdzenia opóźnień dłuższych niż 14 dni związanych z przekazaniem 
przedmiotu umowy lub innego rażącego naruszenia postanowień umowy Zamawiający może, 
bez wyznaczenia dodatkowego terminu, od umowy odstąpić. 

7. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania  
na zasadach ogólnych. 

§ 10 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 11 
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 12 
Ewentualne spory wynikłe z postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie lub przez 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. 
 

 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 


