
 
„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Załącznik nr 2 do ogłoszenia

o rozpoczęciu procedury o udzielenia zamówienia publicznego

z dnia 3 listopada 2011 r.

UMOWA O DZIEŁO

zawarta w dniu 16.11.2011r.

pomiędzy:

1. Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, 

ul.  J.  i  F.  Białych  7,  44-200  Rybnik,  zarejestrowanym  w  Sądzie  Rejonowym w Gliwicach,  Wydział 

X Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000107150, posiadającym nr NIP 642 – 27 – 69 – 097, REGON 

277838174,  reprezentowanym  przez:  …................................................................................ oraz 

…....................................................................................., zwanym w dalszej części Zamawiającym, 

a

2.  …..................................  działającym  pod  firmą  …...........................................................................

(nazwa), mającym  siedzibę  w  …................................................ (adres),  posiadającym  nr  NIP 

…......................., REGON...................................................., zwanym dalej Przyjmującym zamówienie, 

zwanymi dalej Stronami umowy

§ 1

Użyte w umowie sformułowania oznaczają:

a) Lider projektu – miasto Wodzisław Śl.,

b) PO IG – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
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c)  8.3  eInclusion  –  Oś  Priorytetowa:  8.  Społeczeństwo  informacyjne,  zwiększanie  innowacyjności 

gospodarki, działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,

d)  umowa  o  dofinansowanie  projektu  –  Umowa  o  dofinansowanie  nr  POIG.08.03.00-24-167/10-00 

Projektu o nr POIG.08.03.00-24-167/10 „Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu 

Zachodniego  Województwa  Ślaskiego”  w  ramach  działania  8.3.  „  Przeciwdziałanie  wykluczeniu 

cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „ Społeczeństwo informacyjne, zwiększanie innowacyjności 

gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013,

e) nadzwyczajne okoliczności – okoliczności wynikające ze zdarzeń nie dających się przewidzieć w toku 

codziennej realizacji obowiązków służbowych i zawodowych, a także będące skutkiem siły wyżej,

f) kodeks cywilny – ustawa z 17 listopada 1964 roku (Dz.U. nr 43poz. 296 z pózn. zmianami). 

§ 2

1.Przez umowę o dzieło Zamawiający przekazuje, a Przyjmujący zamówienie przyjmuje do wykonania 

dzieło w postaci: dostarczenia oraz montażu 10 szt. tablic informacyjnych dla projektu „Nowe wyzwania – 

nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”. 

2.W szczególności Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do:

a) wykonania 10 tablic jednostronnych z blachy ocynkowanej o grubości 0,75 mm z wydrukiem w pełnym 

kolorze na folii samoprzylepnej zabezpieczonej laminatem UV, 

b)  na tle białym, czcionka ARIAL CE, wielkość liter i cyfr co najmniej 4 cm,

c)  w wymiarach tablic: 150 cm szerokości oraz 100 cm wysokości,

d) dokonania montażu 8 tablic na profilach stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie w następujących 

lokalizacjach, w miejscu wskazanym przez zamawiającego:

 Urząd Miasta  Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

 Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Daszyńskiego 2, 44-300 Wodzisław Śląski

 Filia nr 1 MBP, ul. Armii Ludowej , Wilchwy

 Filia nr 5 MBP, ul. B. Chrobrego 156, Radlin II - Remiza

 Filia nr 9 MBP, ul. Młodzieżowa 25, Kokoszyce - Szkoła

 Filia nr 10 MBP, ul. Konwaliowa 4, Zawada - Szkoła 
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 Filia nr 13 MBP, os. XXX-lecia, Wodzisław Śląski 

 Związek Subregionu Zachodniego w Rybniku, ul. J i F Białych 7, 44-200 Rybnik

 Fundacja Euro Nation, ul. Raciborska 23, 03-079 Warszawa

W   przypadku ostatniej lokalizacji  należy uwzględnić koszt dostawy kurierskiej do adresata (bez montażu), jeden komplet (tablica + stelaż) należy dostarczyć do siedziby Urzędu Miasta Wodzisław ŚląskiJeden komplet  (tablica  oraz  stelaż zabezpieczony antykorozyjnie)  zostaną przekazane do Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim bez dokonania montażu. 
e)  wykonać  tablice  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w  Przewodniku  w  zakresie  promocji  projektów 

finansowanych  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka  2007  -2013  dla 

Beneficjentów i Instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu.

f) udzielić 60 miesięcy gwarancji.

§ 3

1. Strony umowy ustalają termin wykonania dzieła w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Zmiany niniejszej umowy lub jej rozwiązanie, wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

§ 4

1. Przyjmujący  zamówienie  zobowiązuje  się  wykonywać  dzieło  dochowując  należytej  staranności 

w usługach tego rodzaju.

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać dzieło, bez powierzania jego wykonania osobom 

trzecim.  Odstępstwo  od  zdania  pierwszego  jest  możliwe  wyłącznie  w przypadku  zaistnienia 

nadzwyczajnych okoliczności. W takim przypadku zapewnienie prawidłowej realizacji umowy spoczywa 

na Przyjmującym zamówienie. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 4 pkt. 2 zd. 2 i 3 Przyjmujący zamówienie 

jest zobowiązany niezwłocznie, wskazać Zamawiającemu: siedzibę i firmę przedsiębiorcy wykonującego 

dzieło w zastępstwie Przyjmującego zamówienie.
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4.Za  niedochowanie  powyższych  przepisów  Przyjmujący  zamówienie zobowiązuje  się  zapłacić 

Zamawiającemu, karę umowną w wysokości półtora krotności wysokości wynagrodzenia za wykonanie 

dzieła.

§ 5

1.  Podstawę do uznania  dzieła  za  wykonane zgodnie  z  niniejszą  umową stanowi protokół  zdawczo – 

odbiorczy,  zwany dalej  protokołem,  podpisany po dokonaniu oględzin  w miejscach wykonania dzieła, 

przez merytorycznych pracowników Zamawiającego i Przyjmującego zamówienie.

2. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 6

4.  Zamawiający zobowiązuje  się wypłacić  Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenie  w wysokości 

…............  netto  (słownie  …................................................);   …..............................  zł  brutto  (słownie 

….....................................................) za wykonanie dzieła.

5.Strony  umowy  ustalają,  że  wynagrodzenie  będzie  wypłacone  po  skutecznym  przedstawieniu  przez 

Przyjmującego  zamówienie  prawidłowo  wypełnionej  faktury  VAT,  dokumentującej  wynagrodzenie 

Przyjmującego zamówienie. 

6.Strony umowy ustalają, że rozliczenia pomiędzy nimi będą następowały w formie bezgotówkowej.

7.Strony  umowy  ustalają,  że  rozliczenie  nastąpi  w  terminie  14  dni  po  skutecznym  przedstawieniu, 

prawidłowo wypełnionej faktury VAT. 

§ 7

W sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  umowie  zastosowanie  znajdują  przepisy  ustawy  kodeks 

cywilny.

§ 8

Strony umowy ustalają, że w sprawach spornych, sądem właściwym dla rozstrzygania spraw, będzie sąd 

właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
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§9

Strony wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych dobrowolnie w niniejszej umowie, 

jedynie  w  celu  jej  prawidłowej  realizacji.  Strony  oświadczają,  że  dane  te  będą  przetwarzane  w  ich 

siedzibach. Każda ze stron ma prawo do wglądu do swoich danych i ich poprawiania zgodnie z ustawą 

z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz.883 z późn. zmianami).

§ 10

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

….................................................................                              ….....................................................................
           (podpisy i pieczęcie zleceniodawcy)                                                                 (podpisy i pieczęcie zleceniodawcy)
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