Umowa o dzieło
nr RARR/CZP/……./2014
zawarta w dniu ……………………… w Rzeszowie, pomiędzy:
Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego Spółką Akcyjną w Rzeszowie,
ul. Szopena 51, 35 – 959 Rzeszów, wpisaną przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000008207, NIP 813-00-10-538, Regon
690260330, kapitał zakładowy w wysokości 25 866 000,00 PLN, opłacony w całości
reprezentowaną przez:
1. Pana Janusza Fudałę – Prezesa Zarządu,
2. Panią Barbarę Kostyrę – Wiceprezesa Zarządu,

zwaną dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........
………………………………………………………………………………........

zwanymi dalej „Wykonawcą”.

§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
przedmiotu zamówienia, określonego w zaproszeniu do składania ofert, zgodnie
z zapytaniem

ofertowym, znak: RARR/CZP/2512/2014 w ramach projektu

„Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – II
etap”, zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej 2007 -2013, Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.3
Wspieranie Innowacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i montażu tablicy pamiątkowej
w budynku Laboratorium dla Politechniki Rzeszowskiej (adres: ul. Poznańska 2D,
35-084 Rzeszów) o wymiarach: szerokość 100 cm, wysokość 70 cm. Tablica
wykonana z płyty kompozytowej DIBOND, lub płyty aluminiowej o grubości 3 mm
w technologii gwarantującej trwałość treści nie mniejszą niż 5 lat od daty
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zakończenia projektu. Metoda wykonania nadruku: grawer lub trawienie. Tablica
montowana wewnątrz budynku za pomocą dystansów mocujących. Wszelkie
oznaczenia oraz treści umieszczone na tablicy pamiątkowej muszą być zgodne
z wytycznymi dot. „Zasad promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój
Polski

Wschodniej

2007-2013”,

(rozdział

nr

9

„Jak

stosować

tablice

pamiątkowe?”). Układ tablicy pamiątkowej obowiązkowo musi zawierać: logo PO
RPW, odwołanie słowne do pełnej nazwy EFRR, emblemat Unii Europejskiej,
odwołanie słowne do Unii Europejskiej, hasło promocyjne przeznaczone dla PO
RPW „Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej”. Konieczne jest aby
wszystkie elementy wymienione powyżej zajmowały co najmniej 25% powierzchni
tablicy. Ponadto na tablicy pamiątkowej należy umieścić następująca informację:
Projekt Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) –
etap II realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
współfinansowany

ze

środków

Unii

Europejskiej

w

ramach

Programu

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013.
§2
Zleceniodawca umożliwi rozpoczęcie robót niezwłocznie po zawarciu umowy, wskaże
Wykonawcy miejsce poboru energii oraz składowania śmieci, umożliwi korzystanie
z zaplecza sanitarnego.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pracę terminowo i bez usterek z zachowaniem
wszelkich zasad i obowiązujących norm.
2. Wykonawca

zobowiązuje się do usunięcia wszystkich

nieczystości

i

odpadów

powstałych podczas wykonywania robót objętych umową.
3. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie dzieła innej osobie. W takim przypadku
jest on odpowiedzialny za jej działania jak za własne.
§4
1. Rozpoczęcie wykonania dzieła nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później
niż 10.04.2014 r., zaś termin zakończenia strony ustaliły do dnia 24.04.2014 r.
2. Odbiór prac nastąpi na podstawie protokołu odbioru spisanego w obecności
przedstawicieli Zleceniodawcy i Wykonawcy.
§5
1. Odbiór dzieła nastąpi po uprzednim sprawdzeniu wykonanych prac i sporządzeniu
protokołu odbioru zawierającego wykaz ewentualnych usterek i wad oraz określeniu
terminu ich usunięcia.
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§6
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy w wysokości
……………………….. zł brutto, słownie: ……………………………………………………… złotych 00/100.
2. Rozliczenie pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą zleconej pracy nastąpi w terminie
30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury z numerem
konta bankowego Wykonawcy.
3. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 2
potwierdzający prawidłowe wykonanie umowy.
4. W przypadku stwierdzenia w dniu odbioru dzieła widocznych wad lub usterek,
Zleceniodawcy przysługuje prawo do wstrzymania się z zapłatą wynagrodzenia do
dnia usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Zleceniodawca nie pozostaje w opóźnieniu co
do zapłaty wynagrodzenia, przez okres do dnia usunięcia przez Wykonawcę wad
i usterek, tym samym za wskazany okres nie jest zobowiązany względem Wykonawcy
do zapłaty odsetek wynikających z opóźnienia.
§7
1. Wszystkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy będzie rozpatrywać Sąd
właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
2. Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca
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