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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego z dnia 13 czerwca 2022 r. 

 

 

Umowa nr ……………………….. (projekt) 

 

zawarta w dniu ……………… 2022 roku w Kaliszu pomiędzy: 

Miastem Kalisz, Główny Rynek 20,  62-800 Kalisz, NIP 618-001-59-33, 

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………….., 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a: 

……………………………………………………………………………. z siedzibą  

w ……………………………, przy ulicy………………………….., 

NIP:…………………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą, 

Wspólnie zwanych Stronami, 

o następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie, dostawa oraz montaż tablicy informacyjnej 

projektu pn. „Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole 

Podstawowej nr 4 w Kaliszu”, współfinansowanego ze środków Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego w ramach wsparcia finansowego zadań z zakresu 

infrastruktury sportowej, realizowanych przez samorządy województwa 

wielkopolskiego w 2022 r., zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia 

………………………………... oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu 

ofertowym z dnia ………….. 

2. Specyfikacja techniczna tablicy: 

1) wymiar: 80 cm (wysokość) x 100 cm (szerokość), 

2) materiał: płyta typu dibond o grubości minimum 3 mm, 
3) grafika: wydruk pokryty folią z laminatem odpornym na działanie promieni UV, 
4) tablica musi być wykonana z trwałych materiałów, a zawarte na niej informacje 

muszą być czytelne nawet po kilku latach; tablica będzie wyeksponowana 

minimum przez cały okres trwałości projektu, czyli przez co najmniej 5 lat od 

zakończenia realizacji ww. projektu, tj. do końca 2027r., 

5) sposób montażu i lokalizacja tablicy: na ogrodzeniu znajdującym się przy 
zmodernizowanej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w 
Kaliszu, działka 1/10, obręb 081A Kaliniec, w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego (po uprzednim, telefonicznym umówieniu terminu i godziny 
dostawy oraz montażu tablicy). 

3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

projektu nadruku tablicy zgodnie z wizualizacją tablicy i informacjami przekazanymi 



 

 

WSR.2710.18.2022 
 
 
 

 

Projekt pn. „Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu” jest współfinansowany 
ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach wsparcia finansowego zadań z zakresu infrastruktury 

sportowej, realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego w 2022 r. 
 
 

 

 

przez Zamawiającego (tablica musi zawierać przynajmniej tytuł projektu, cel 

projektu, zestaw logotypów – logo Miasta Kalisza, herb Województwa 

Wielkopolskiego, informację o współfinansowaniu projektu przez Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego). Przystąpienie do wykonania przedmiotu 

zamówienia poprzedzone musi zostać akceptacją projektu nadruku tablicy przez 

Zamawiającego. 

4. Poglądowy zakres informacji do zamieszczenia na tablicy (jako wizualizacja) 

znajduje się w załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować tablicę informacyjną do 

miejsca wskazanego przez Zamawiającego w § 1 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca dostarczy tablice własnym transportem, na własny koszt, w terminach 

uzgodnionych z Zamawiającym.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego 

przekazania tablicy, w którym przedstawiciel Miasta Kalisza potwierdzi jej odbiór,  

a także jej należyte wykonanie wraz z właściwym montażem. 

 

§ 3 

1. Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia przez Strony niniejszej 

umowy opracuje projekt nadruku tablicy i przekaże go do akceptacji Zmawiającemu. 

2. Zamawiający w ciągu 2 dni roboczych zatwierdzi projekt nadruku tablicy lub zgłosi 

do niego uwagi. Wykonawca w ciągu następnych 2 dni roboczych zobowiązany jest 

do wprowadzenia zgłaszanych przez Zamawiającego zmian do projektu nadruku 

tablicy. 

3. Akceptacja projektu nadruku tablicy oraz zgłaszanie do niego uwag odbywać się 

będą w formie mailowej (za pomocą poczty elektronicznej). 

4. Montaż tablicy zostanie dokonany w terminie 8 dni kalendarzowych, liczonych od 
daty zaakceptowania przez Zamawiającego projektu nadruku tablicy. 

5. Montaż tablicy odbędzie się po uprzednim jakościowym odbiorze tablicy przez 

Zamawiającego, dokonanym w dniu montażu, we wskazanym przez Zamawiającego 

w § 1 ust. 2 pkt 5 miejscu dostawy i montażu. 

6. W przypadku stwierdzenia wad lub uszkodzeń tablicy podczas jej odbioru 

jakościowego, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca zobowiązany jest do ich 

usunięcia w terminie 3 dni roboczych. 

7. W przypadku braku usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 6, Strony 

uznają, iż nastąpiło niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 

ust. 4. 
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§ 4 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto:……………. zł 

(słownie:……………………………….), w tym kwota netto:…………………….  + 23% 

podatku VAT.  

2. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest1 płatnikiem podatku VAT.  

3. Wynagrodzenie, o których mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu umowy.  

4. Podstawą do wystawienia rachunku/faktury/faktury VAT będzie podpisanie przez 

Strony niniejszej umowy protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy,  

w którym potwierdzone zostanie prawidłowe wykonanie, dostarczenie do wskazanej 

lokalizacji i montaż tablicy.  

5. Osobą upoważnioną do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ze strony Miasta 

Kalisza jest Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Kalisza.  

6. Rachunek/faktura/faktura VAT wystawiona będzie w walucie polskiej i w takiej też 

walucie będzie zrealizowana przez Zamawiającego płatność.  

7. Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność przelewem na konto 

Wykonawcy, wskazane na fakturze, w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionego rachunku/faktury/faktury VAT.  

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 

Zamawiającego.  

 

 

§ 5 

1. Z dniem zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego bez ograniczeń co do czasu (na cały okres trwania 

praw) i terytorium (na terenie całego świata) w ramach wynagrodzenia ustalonego 

w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do 

wykonanego przedmiotu umowy. Za korzystanie z autorskich praw majątkowych i 

praw zależnych nie przewiduje się oddzielnego wynagrodzenia na odrębnych 

polach eksploatacji.  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na 

następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy – wytwarzanie 

określoną techniką drukarską oraz cyfrową egzemplarzy przedmiotu umowy;  

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3) w zakresie rozpowszechniania dzieła poprzez: publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

                                                           
1 niewłaściwe wykreślić 
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publiczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

4) w zakresie wprowadzenia do pamięci komputera i innych podobnie działających 

urządzeń; 

5) w zakresie wykorzystywania i umieszczania w aplikacjach multimedialnych czy 

informatycznych, w oprogramowaniach dotyczących komputera, telefonu oraz 

innych podobnie działających urządzeń; 

6) w zakresie wykorzystywania w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych 

lub teleinformatycznych; 

7) w zakresie rozpowszechniania przez Internet (w szczególności przez pocztę 

elektroniczną, strony www i serwery ftp), Intranet, Extranet i inne sieci 

komputerowe; 

8) w zakresie używania we wszystkich formach reklamy; 

9) w zakresie swobodnego używania i korzystania w zakresie promocji i reklamy tak 

przez Zamawiającego, jak i przez podmioty pozostające z nim w związkach 

kapitałowych, personalnych i gospodarczych. 

3. Zamawiający ma prawo przenieść wszystkie nabyte prawa na podmioty i osoby 

trzecie w dowolnym czasie. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw 

osób trzecich, w tym dóbr osobistych osób trzecich do prac powstałych w związku  

z wykonaniem przedmiotu umowy oraz praw autorskich i pokrewnych do nich, zaś 

w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, 

Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób 

trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego 

tytułu. W przypadku dochodzenia ww. roszczeń przeciwko Zamawiającemu na 

drodze sądowej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić do sprawy po 

stronie pozwanego oraz zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone 

roszczenia powoda wraz z należnymi kosztami.  

 

§ 6 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić na osobę trzecią swoich 

wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy. 

 

§ 7 

1. Zamawiający będzie naliczał kary umowne za: 

1) zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 4 

umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 

umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 
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2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przekraczające wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody.  
 

§ 8 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Wykonawca 

opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, przekraczając termin wskazany w § 3 

ust. 4 umowy o 10 dni, w terminie 5 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej 

okoliczności. 
 

 

§  9 

Strony dopuszczają możliwość elektronicznej komunikacji w celu realizacji niniejszej 

umowy. 

 

§ 10 

Zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron 

umowy, wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

 

§ 11 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, Strony rozstrzygają polubownie. W razie 

braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz właściwe przepisy szczególne. 

 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
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Integralną częścią umowy są: 

1) Zapytanie ofertowe z dnia 13.06.2022 r. 

2) Oferta Wykonawcy z dnia ……………… r. 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 

 

 
 

 

     ……………………………………….  …………………………………………. 

 


