
 

Umowa nr …/2019 
 

zawarta w dniu ….. 2019 r. w Sokołowie Małopolskim pomiędzy: 

 
– Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” z siedzibą w Sokołowie 

Małopolskim, ul. Rzeszowska 29a, 36-050 Sokołów Małopolski, NIP 5170243721, REGON 

180300863, KRS 0000297788, reprezentowanym przez: 

1) Paweł Białek - Prezesa Zarządu, 

2) Halina Golec - Wiceprezesa Zarządu, 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

 

– …………………………………,  

zwanego dalej Wykonawcą 

 

Zamawiający i Wykonawca, łącznie zwani dalej Stronami, zawierają umowę (zwaną dalej 

Umową) dotyczącą realizacji zamówienia dot. montażu 6 tablic szlakowych do projektu pn. 

„Nordic Walking spacerem po zdrowie” realizowanego w ramach działania 19.3 „Przygotowanie i 

realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

§ 1. 

[Przedmiot umowy] 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło w postaci montażu 6 

tablic szlakowych zgodnie ze zapytaniem ofertowym z dnia 02.12.2019 oraz ofertą z 

dnia ….. stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do Umowy (dalej 

Przedmiot Umowy). 

2. Przedmiot Umowy swym zakresem obejmuje w szczególności nabycie tablic szlakowych 

niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, ich dostawę do miejsca montażu oraz 

wykonanie ich montażu. 

 

§ 2. 

[Miejsce realizacji umowy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w miejscowościach 

wskazanych w zapytaniu ofertowym – załączniku nr 1 do Umowy.  
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2. Każda z tablic szlakowych zostanie zamontowana w sposób następujący: 

a) w Sokołowie Małopolskim tablica zostanie zamontowane na działce ewidencyjnej nr 

4072, obręb 0001, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o 

numerze KW RZ1Z/00128800/7. Dokładne miejsce zamontowania zostało wskazane w 

załączniku nr 3 do Umowy. 

b) w Łowisku tablica zostanie zamontowana na działce ewidencyjnej nr 1280/2, obręb 

0002, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 

RZ1Z/00183471/4. Dokładne miejsce zamontowania zostało wskazane w załączniku 

nr 4 do Umowy. 

c) w Głogowie Małopolskim tablica zostanie zamontowana na działce ewidencyjnej nr 

3168, obręb 0001, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o 

numerze KW RZ1Z/00073514/4. Dokładne miejsce zamontowania zostało wskazane w 

załączniku nr 5 do Umowy. 

d) w Strażowie tablica zostanie zamontowana na działce ewidencyjnej nr 353, obręb 0005 

dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 

RZ1Z/00095669/5. Dokładne miejsce zamontowania zostało wskazane w załączniku 

nr 6 do Umowy. 

e) w Jasionce tablica została zamontowana na działce ewidencyjnej nr 1467/1, obręb 0001, 

dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 

RZ1Z/00072196/1. Dokładne miejsce zamontowania zostało wskazane w załączniku 

nr 7 do Umowy. 

f) w Pogwizdowie tablica zostanie zamontowana na działce ewidencyjnej nr 1419/36, 

obręb 0006, dla której Sąd Rejonowy w Łańcucie prowadzi księgę wieczystą o numerze 

KW RZ1A/00043562/4. Dokładne miejsce zamontowania zostało wskazane w 

załączniku nr 8 do Umowy. 

 

§ 3. 

[Termin realizacji umowy] 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie do dnia 20 grudnia 

2019 r. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca oświadcza, iż wykonanie Przedmiotu Umowy leży w granicach jego możliwości 

wynikających z wiedzy, doświadczenia i umiejętności praktycznych oraz posiadanych 

środków technicznych i zasobów ludzkich oraz że nie istnieją żadne przeszkody natury 
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merytorycznej, technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić prawidłowe 

wykonanie Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy przy zachowaniu niżej 

wymienionych warunków wynikających z zapytania ofertowego – załącznika nr 1: 

a) Tablica wykonana z belek-okrąglaków o średnicy 12 cm, pokrycie z desek gr 2,2 cm, 

krokiew z okrąglaków o średnicy 5 cm, słupy zakotwione w gruncie na głębokość 90 

cm i zabezpieczone folią PE, tablica z blachy stalowej ocynkowanej lub tworzywa 

sztucznego z naniesioną informacją graficzną (w kolorze) o wymiarach 200x125 cm. 

b) Wszystkie elementy drewniane zabezpieczone środkiem grzybobójczym i 

owadobójczym poprzez dwukrotne malowanie impregnatem bezbarwnym. 

c) Wykonanie projektu nadruku wg materiałów przesłanych przez zamawiającego. 

d) Gwarancja na dostarczone tablice minimum 2 lata. 

e) Ilość: 6 szt. 

f) Materiał: sosna 

§ 5. 

[Odbiór Przedmiotu Umowy] 

1. Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy, Wykonawca 

zawiadomi Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wzywając go 

do Odbioru Przedmiotu Umowy. Aby zawiadomienie mogło zostać uznane za 

prawidłowo dręczone, Zamawiający potwierdza Wykonawcy jego odbiór w terminie 3 dni 

roboczych od dnia jego otrzymania. 

2. Zamawiający dokona odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia 

otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ustępie poprzedzającym. 

3. Z czynności odbioru Przedmiotu Umowy zostanie spisany protokół (dalej Protokół 

Odbioru), którego wzór stanowi załącznik nr 9 do Umowy. W sytuacji stwierdzenia 

błędów i wad Przedmiotu Umowy, Protokół Odbioru obejmować będzie ich wskazanie i 

termin ich usunięcia nie dłuższy jednak niż 5 dni roboczych. Po usunięciu błędów i wad 

procedurę wskazaną w ust. 2 i 3 powyżej stosuje się odpowiednio. 

4. Za datę odbioru Przedmiotu Umowy uważa się datę podpisania Protokołu Odbioru, w 

którym Strony stwierdzą brak wad zamontowanych tablic. 

 

§ 6. 

[Wynagrodzenie i warunki płatności] 

1. Z tytułu prawidłowego, kompletnego i wolnego od wad wykonania Przedmiotu Umowy 

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie  
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w wysokości ……………… zł (słownie: ………………. złotych) brutto, zwane dalej 

Wynagrodzeniem. 

2. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i terminowego 

wykonania Umowy, a w szczególności koszty związane z nabyciem tablic, ich dostarczenia do 

miejsca wykonania umowy oraz montażem. 

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto 

bankowe, w terminie do 14 dni od dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury VAT 

(rachunku) do siedziby Zamawiającego. 

4. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku jest Protokół Odbioru stwierdzający 

prawidłowe, kompletne i wolne od wad wykonanie każdej z części Przedmiotu Umowy, który 

stanowi załącznik nr 9 do Umowy. 

5. Strony ustalają, że datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiających. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę 

Wynagrodzenie nie przysługuje. 

 

§ 7. 

[Rozwiązanie umowy] 

1. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym za zgodnym 

porozumieniem stron. 

2. W wypadku określonym w ust. 1, wynagrodzenie należy się wyłącznie  

za zamontowane tablice. 

 

§ 8. 

[Gwarancja jakości] 

1. Wykonawca udziela Zamawiającym 24-miesięcznej gwarancji na każdą tablicę. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia Odbioru Przedmiotu Umowy z adnotacją 

„brak wad”. 

3. Jeżeli którakolwiek z tablic ma wadę, Zamawiający może wedle swego wyboru, który wiąże 

Wykonawcę: 

1) żądać wymiany tablicy na wolną od wad albo usunięcia wady - w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy, 

albo  

2) złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, albo 

3) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

4. W przypadku, gdy Zamawiający wykonuje uprawnienie w zakresie obniżenia wynagrodzenia 
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albo odstąpienia od umowy - uprawnienia Zamawiającego nie mogą zostać ograniczone 

poprzez dokonanie przez Dostawcę wymiany tablicy na wolną od wad albo usunięcie wady. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający żądał wymiany danej tablicy na wolną od wad albo 

usunięcia wady w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie - jeżeli Wykonawca nie 

uczynił zadość temu obowiązkowi Zamawiający uprawniony jest według swego wyboru, 

który wiąże Wykonawcę: 

1) dokonać tych czynności (wymiana albo usunięcie wad) na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy, bez upoważnienia sądu albo 

2) złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia, albo 

3) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

6. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego 

odpowiedzialność z tytułu rękojmi, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Ponadto, 

Strony zgodnie ustalają, iż okres rękojmi jest równy okresowi udzielonej przez Wykonawcę 

gwarancji. 

 

§ 9. 

[Podwykonawcy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy osobiście bądź przy 

pomocy swoich pracowników. 

2. Powierzenie wykonywania ściśle określonych części albo całości prac – koniecznych do 

wykonania Przedmiotu Umowy –  podmiotom trzecim wymaga przedstawienia 

Zamawiającemu na piśmie treści zawartych z podwykonawcami umów oraz innych żądanych 

przez Zamawiającego dokumentów, oraz uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

Zamawiający może odmówić udzielenia zgody na powierzenie prac podwykonawcom lub 

uzależnić ją od udzielenia przez Wykonawcę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na 

poczet zabezpieczenia wypłaty ewentualnego wynagrodzenia wypłaconego podwykonawcom 

przez Zmawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do terminowej wypłaty wynagrodzenia, opłacania wszelkich 

wymaganych przepisami prawa składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, jak 

również regulowania zobowiązań podatkowych wynikających z zawartego stosunku pracy z 

podwykonawcami wykonującymi Przedmiot Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest do informowania Zamawiającego o stanie swoich zobowiązań 

wobec podwykonawców – z podaniem danych podwykonawcy, wysokości należności oraz 

terminu zapłaty. Wskazane informacje winny być podawane Zamawiającemu na piśmie 
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(dokument papierowy, fax lub e-mail – przesłany przez Wykonawcę do Zamawiającego wraz 

z każdą fakturą przedkładaną Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa  

w pkt 3 powyżej Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do żądania pisemnych wyjaśnień 

od Wykonawcy, jak również przysługuje mu uprawnienie do wstrzymania bieżącej płatności 

na rzecz Wykonawcy w wysokości odpowiadającej wymagalnej należności podwykonawcy.  

6. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części prac innym podmiotom nie może 

prowadzić do podwyższenia Wynagrodzenia.  

7. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z pomocy podwykonawców, zobowiązany jest 

posłużyć się podmiotami profesjonalnymi. Ponadto Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonane przez podmioty, którym powierzył 

wykonywanie towarów bądź usług – na zasadzie ryzyka, tak jak za swoje działanie bądź 

zaniechanie.  

§ 10. 

[Kary umowne] 

1. W wypadku opóźnienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. 

2. W wypadku opóźnienia w usuwaniu każdej z wad zgłoszonych w ramach gwarancji w terminie 

wskazanym w § 8 ust. 3 pkt 1 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 1% Wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. 

3. W wypadku powierzenia wykonania choćby części prac – koniecznych do wykonania danej 

części Przedmiotu Umowy – podmiotom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000 

złotych za każdy stwierdzony taki przypadek. 

4. Zamawiający zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,  

w przypadku gdy wysokość szkody będzie wyższa od zastrzeżonych na ten cel kar umownych. 

 

§ 10. 

[Osoby do kontaktu] 

1. Zamawiający do kontaktu z Wykonawcą upoważnia: ……….., adres email Zamawiającego: 

……………. 

2. Wykonawca do kontaktu ze Zamawiającymi upoważnia: .........................................................., 

adres email Wykonawcy: ………………………… . 

 

§ 11. 
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[Zmiana umowy] 

1. Niniejszym umowa może zostać zmieniona w następujących sytuacjach: 

a) termin umowy może ulec wydłużeniu w sytuacji gdy Zamawiający w terminie określonym 

w § 3. nie przygotuje terenu do montażu tablic. 

b) termin umowy może ulec zmianie gdy niezależnie od stron okoliczności, w szczególności 

niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiają wykonanie robót w terminie 

określonym w § 3.  

 

§ 12. 

[Przepisy końcowe] 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się 

rozstrzygać przede wszystkim polubownie, a w przypadku braku porozumienia  

– w drodze postępowania sądowego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie. 

4. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w 2 (słownie:  dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze Stron.  

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

………………………………….        ………………………………… 

 
………………………………….  

 

Załączniki: 

1. Zapytanie ofertowe 

2. Oferta 

3. Mapa – Sokołów Młp. 

4. Mapa - Łowisko 

5. Mapa – Głogów Mlp. 

6. Mapa - Strażów 

7. Mapa - Jasionka 

8. Mapa - Pogwizdów 

9. Protokół odbioru 
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Załącznik nr 1 do Umowy nr /2019 z dnia …….. 2019 r. 

(Zapytanie ofertowe) 
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Załącznik nr 2 do Umowy nr /2019 z dnia …….. 2019 r. 

 

(Oferta) 
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Załącznik nr 3 do Umowy nr /2019 z dnia …….. 2019 r. 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr /2019 z dnia …….. 2019 r. 
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Załącznik nr 5 do Umowy nr /2019 z dnia …….. 2019 r. 
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Załącznik nr 6 do Umowy nr /2019 z dnia …….. 2019 r. 
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Załącznik nr 7 do Umowy nr /2019 z dnia …….. 2019 r. 
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Załącznik nr 8 do Umowy nr /2019 z dnia …….. 2019 r. 
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Załącznik nr 9 do Umowy nr /2019 z dnia …….. 2019 r. 

 

Protokół odbioru Przedmiotu Umowy- Umowa nr ../2019 

sporządzony w dniu  ………2019 r. w Sokołowie Małopolskim 

 

Zamawiający: 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” z siedzibą w Sokołowie 

Małopolskim, ul. Rzeszowska 29A, 36-050 Sokołów Małopolski, NIP 5170243721, REGON 

180300863 

Wykonawca:  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

Przedmiot umowy:  

montaż  tablic szlakowych, w następujących lokalizacjach: 

1) Sokołów Małopolski 

2) Łowisko 

3) Głogów Małopolski 

4) Strażów  

5) Jasionka 

6) Pogwizdów 

 

Zamawiający nie wnosi zastrzeżeń do wykonanego Przedmiotu Umowy i potwierdza brak wad.  

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

………………………………….        ………………………………… 

 
…………………………………. 


