Zał. nr 1 Projekt umowy
UMOWA Nr ...........

/2020

Zawarta w dniu .............. roku pomiędzy:
Powiatem Lubaczowskim, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, REGON 650900281, NIP 7931503563,
reprezentowanym przez:
1. Zenona Swatka – Starostę
2. Pawła Głaza – Wicestarostę
przy kontrasygnacie Zdzisława Kasperskiego – Skarbnika
zwanym dalej Zamawiającym,
a

firmą ........................................................................................................................,
REGON ..................., NIP .......................,
reprezentowaną przez:
1. ............................................
zwaną dalej „Wykonawcą”
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na wykonaniu
i dostawie 6 szt. tablic informacyjnych dla trzech niżej wymienionych zadań realizowanych
z Funduszu Dróg Samorządowych:
1) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: nr 1683R ul. Nowa w km 0+000
– 0+330 oraz nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+000 – 0+564” – 2 szt.
2) „Przebudowa mostu na rzece Szkło w ciągu drogi powiatowej nr 1698R Kobylnica Ruska
– Budzyń – Korczowa w miejscowości Budzyń w km 5+587” – 2 szt.,
3) „Przebudowa ciągu dróg powiatowych w Lubaczowie: Nr 1684R ul. Konopnickiej w km 0+591
- 0+706, ul. Mickiewicza w km 0+000 - 0+506 oraz nr 1685R ul. Krasińskiego w km 0+000
- 0+259” – 2 szt.
2. Szczegółowy opis tablic wymienionych w pkt. 1 niniejszej umowy zawiera zapytanie ofertowe
z dnia 08.07.2020 r. znak: ABR.272.7.2020 stanowiące załącznik do umowy.
3. Tablice będą wykonane zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi wyglądu tablic
informacyjnych dostępne są na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie:
https://rzeszow.uw.gov.pl/nppdl/fundusz-drog-samorzadowych/nabor-wnioskow-lipiec-2019-rok/
§2
Przed wykonaniem usługi wymienionej w § 1 Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym
ostateczny wygląd tablicy dla poszczególnych zadań.
§3
Usługa opisana w §1 niniejszej umowy zostanie wykonana i dostarczona Zamawiającemu w terminie
do 14 dni od daty przesłania emailem zamówienia na tablice dla poszczególnego zadania.

§4
1. Za wykonanie usługi Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie brutto
w wysokości ............ zł (słownie: ..................................................... złotych).
2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 płatne będzie na postawie faktur częściowych wystawionych
za tablice dla poszczególnych zadań, przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.
3. Faktura częściowa za wykonaną usługę zostanie wystawiona po odebraniu przedmiotu zamówienia
protokołem odbioru częściowego.

§5
Wykonawca udziela pięcioletniej gwarancji, na tablice stanowiące przedmiot niniejszej umowy.
§6
Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony.
§7
Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§9
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron..
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