UMOWA Nr …………………………
zawarta w dniu ………..………. roku w Łodzi pomiędzy:
Miastem Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, NIP 725-002-89-02,
REGON: 472057632, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Łodzi Panią Hannę
Zdanowską w imieniu, której działa:
Pani Ewa Jasińska - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy,
Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
…………………… NIP ………………., REGON ………………. z siedzibą …………………
reprezentowanym przez:
…………………………..-……………………………….
…………………………..-……………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą".
Umowa została zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2019 poz.1843) oraz Zarządzeniem Nr 2680/VIII/19 Prezydenta
Miasta Łodzi z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Łodzi
Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru
udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie
stosuje się.
§1
1. Przedmiot niniejszej Umowy obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano wykonawczej na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę lub uzyskania braku sprzeciwu
wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych do Wydziału Urbanistyki
i Architektury Urzędu Miasta Łodzi i uzyskania pozwolenia na budowę lub milczącej zgody
lub nie wniesienie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania montażu tablicy informacyjnej,
wolnostojącej, trwale związanej z gruntem, przygotowanie i montaż ww. tablicy
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pamiątkowej. Budowa tablicy realizowana jest w ramach realizacji Projektu „Odwodnienie
miasta Łodzi” dofinansowanego z POIiŚ 2014-2020 w ramach działania 2.1 „Adaptacja do
zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe,
w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska".
Szczegółowy zakres niniejszej Umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący
Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy z zachowaniem należytej
staranności i wymaganiami Zamawiającego.
Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie materiały niezbędne
do wykonania przedmiotu umowy.
Za jakość materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy i należytą staranność przy
utrzymaniu odpowiada Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest do monitorowania zmian „Wytycznych w zakresie
informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020” oraz
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnymi Wytycznymi, przy czym zmiana
Wytycznych w trakcie obowiązywania Umowy nie będzie stanowiła zmiany niniejszej
Umowy.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w terminie:
a. do 35 dni od jej podpisania, w zakresie dotyczącym przekazania Zamawiającemu
kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej na potrzeby uzyskania
pozwolenia na budowę lub uzyskania braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru
wykonania robót budowlanych do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu
Miasta Łodzi i uzyskania pozwolenia na budowę lub milczącej zgody lub nie
wniesienie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania montażu tablicy pamiątkowej,
b. do 30 dni od uzyskania przez Zamawiającego opatrzonego klauzulą ostateczności
pozwolenia na budowę lub milczącej zgody lub nie wniesienie sprzeciwu wobec
zamiaru wykonania montażu tablicy pamiątkowej.
Rozpoczęcie wykonania Umowy nastąpi w dniu jej podpisania.
W przypadku przedłużenia terminu obowiązywania Umowy, Strony zgodnie ustalają,
iż Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia, poza wynikającym
z Umowy.
O każdej zmianie terminów istotnych dla wykonania niniejszej Umowy Strony informować
się będą niezwłocznie.
Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy jest ……………………... tel. ……………
Przedstawicielem Wykonawcy będzie kierownik budowy, …………………………, który
posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
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prowadzonych prac oraz posiada aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego, a także działa w imieniu i na rzecz Wykonawcy
tel. ……………………….
7. Osobami do kontaktu ze strony Zamawiającego są:
 Anita Waack-Zając – kierownik, WGK UMŁ tel. 42 638 52 37,
 Przemysław Jurkowski – inspektor, WGK UMŁ tel. 42 638 52 38.
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§3
Odbiór prac dokonany będzie przez upoważnionych pracowników obu stron poprzez
podpisanie protokołu odbioru końcowego (bezusterkowego).
Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru prac w terminie do 7 dni roboczych od daty
zgłoszenia przez Wykonawcę.
Koszt poprawienia prac, usunięcia ewentualnych wad w przedmiocie umowy ponosi
Wykonawca.
Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę będzie podpisany przez
strony protokół odbioru końcowego (bezusterkowy).
§4
Za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
w kwocie …………….. zł brutto (słownie: ……………….. 00/100 brutto), w tym podatek
VAT 23% tj. ……………. zł, kwota netto ………….. zł, zgodnie z ofertą stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszej umowy, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy związane
z realizacją przedmiotu umowy, w tym również koszty prac pomocniczych niezbędnych do
wykonania zakresu umownego, oraz materiałów niezbędnych do realizacji prac.
Zapłata wynagrodzenia umownego następować będzie na podstawie jednej faktury
wystawionej przez Wykonawcę za wykonanie prac określonych w § 1.
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego wykonanego
przedmiotu umowy (bezusterkowy).
Faktury należy opisać podając:
Nabywca:
Miasto Łódź,
ul. Piotrkowska 104,
90-926 Łódź
NIP: 7250028902
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Odbiorca faktury:
Urząd Miasta Łodzi
Departament Pracy, Edukacji i Kultury
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź.
Miejsce złożenia faktury:
Urząd Miasta Łodzi
Punkt informacyjno-kancelaryjny
ul. Piotrkowska 153
90-001 Łódź.
6. W przypadku faktury VAT wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub
zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez
Zamawiającego, faktury korygującej.
7. Płatności regulowane będą przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty dostarczenia
oryginału prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
8. Wszelkie zobowiązania wynikające z nieterminowego regulowania faktur i do zapłaty
obciążą Zamawiającego - Miasto Łódź, jeżeli powstały z przyczyn leżących po jego
stronie.
9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP 725-00-28-902.
10. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT o numerze NIP
………………...
11. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu.
12. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy
Elektronicznego
Fakturowania
udostępnionej
na
stronie
internetowej
https://efaktura.gov.pl.
13. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.
14. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera Infinite IT Solutions, wpisując
dane nabywcy:
 w sekcji NIP należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,
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 jako typ numeru PEPPOL należy wybrać NIP,
 w polu Numer PEPPOL należy wpisać NIP własny Urzędu: 7252072586.
15. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług brokera PEFexpert, wpisując dane
nabywcy
 w sekcji Identyfikator podatkowy należy wpisać NIP Miasta: 7250028902,
 jako Rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP,
 w polu numer adresu PEF należy wpisać NIP własny Urzędu: 7252072586.
W obu ww. przypadkach sekcja Odbiorca powinna być wypełniona zgodnie z miejscem
dostawy/odbioru towaru/usługi.
16. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania – na poniższego maila: komunalny@uml.lodz.pl
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§5
Strony postanawiają, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez
Wykonawcę naliczone zostaną kary umowne.
Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:
a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, z tym że
łączna wysokość kar umownych naliczonych z tego tytułu nie może przekroczyć 15%
ww. wynagrodzenia,
b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości
0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień
opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad, z tym że łączna
wysokość kar umownych naliczonych z tego tytułu nie może przekroczyć 15% ww.
wynagrodzenia,
c. za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający może
dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego w kwocie przewyższającej
wysokość kar umownych.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia należności
z tytułu kar umownych.
§6
Strony ustalają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy wynosi 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru końcowego wykonanego
przedmiotu umowy (bezusterkowy). Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji.
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2. Wykonawca jest zobowiązany podjąć prace na wezwanie Zamawiającego w ciągu 5 dni
roboczych od zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po okresie
określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
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§7
Wykonawca będzie miał prawo odstąpić od umowy w przypadku odmowy przez
Zamawiającego, bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmowy podpisania
protokołu odbioru końcowego.
Zamawiający poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym będzie miał
prawo odstąpić od umowy w przypadku:
a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
b. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w ciągu 7 dni od dnia powzięcia
o tym wiadomości przez Zamawiającego,
c. w przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę
w terminie 3 dni roboczych od chwili wystąpienia danej okoliczności uzasadniającej
prawo odstąpienia oraz bezskutecznego upływu dodatkowego terminu wyznaczonego
Wykonawcy na usunięcie takiej okoliczności.
Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo przejąć
tylko prawidłowo wykonaną część prac oraz odstąpić od umowy w pozostałym zakresie.
W takim przypadku, Zamawiający może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody
w pełnym zakresie, w tym m.in. poprzez obciążenie Wykonawcy wszelkimi kosztami
i wydatkami związanymi z samodzielnym wykonaniem pozostałej części prac lub
powierzeniem ich prowadzenia i zakończenia innemu wykonawcy.
W przypadku odstąpienia od całości lub części niniejszej umowy, Wykonawcy nie
przysługują względem Zamawiającego inne roszczenia, poza roszczeniem o zapłatę
wynagrodzenia za prace prawidłowo wykonane do dnia doręczenia drugiej stronie
oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy, które zostały odebrane przez
Zamawiającego.
Obliczenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy
nastąpi w oparciu o ceny zgodne z załączoną do umowy ofertą Wykonawcy.
Strony postanawiają, iż pomimo odstąpienia od Umowy, postanowienia w przedmiocie
gwarancji nadal obowiązują w odniesieniu do prac odebranych przez Zamawiającego
w trybie określonym w ust. 3, a także nadal obowiązują postanowienia dotyczące kar
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umownych i roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nieterminowego
wykonania umowy przez Wykonawcę.
7. Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz
powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Oświadczenie o odstąpieniu
w innych wypadkach niż wymienione wyżej powinno być złożone Wykonawcy w terminie
7 dni od daty powzięcia informacji o powstaniu przyczyny odstąpienia.
8. Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem nieważności, dokonywane będą w formie pisemnej,
w postaci aneksu i muszą być dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
§8
1. Wykonawca posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych) od następstw wynikłych w trakcie wykonywania prac, zobowiązuje się
do jej kontynuacji przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca przez cały okres
trwania umowy zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty ubezpieczenia, do kwoty
wskazanej w zdaniu poprzednim, w przypadku dokonania opłat odszkodowań z zawartej
umowy ubezpieczenia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest dostarczać aktualną
polisę (załącznik nr 2 do niniejszej umowy).
2. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem usługi, brakiem
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności
publicznej - to Wykonawca na swój koszt lub w ramach polisy ubezpieczeniowej,
odtworzy uszkodzoną własność lub wypłaci stosowne odszkodowanie.
3. Jeżeli w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem prac nastąpi szkoda
na osobach lub mieniu osób trzecich - Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia,
obowiązek naprawienia szkody obciąża Wykonawcę, który wyrządził szkodę w związku
z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy.
§9
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%
wynagrodzenia z podatkiem VAT, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy to jest
kwotę …………………… zł (słownie złotych: ……………………………).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ………………
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń wynikających
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy dokonany będzie następująco:
3.1 70% wartości zabezpieczenia w kwocie ………………… zł zostanie zwrócone przez
Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
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Podstawą wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane
jest podpisany przez strony protokół odbioru końcowego (bezusterkowy).
3.2 30% wartości zabezpieczenia w kwocie ………………. zł zostanie zwrócone przez
Zamawiającego w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej gwarancji o którym
mowa w § 6 ust. 1.
§ 10
Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego
przelewać jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1,
autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w wyniku wykonywania niniejszej
Umowy na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności:
a. w zakresie używania;
b. w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu;
c. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
d. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
e. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny, niż określony w pkt. d publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
§ 11
Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
2 egzemplarze dla Zamawiającego.
§ 13
Integralną częścią umowy są:
1. Załącznik nr 1 - oferta Wykonawcy z dnia …………….r.
2. Załącznik nr 2 - kopia polisy OC Wykonawcy.
3. Załącznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia.
ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 3 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem umowy jest opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano - wykonawczej na
potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Łodzi i uzyskania
pozwolenia na budowę lub milczącej zgody lub nie wniesienie sprzeciwu wobec zamiaru
wykonania montażu urządzeń małej architektury – tablicy pamiątkowej, wolnostojącej, trwale
związanej z gruntem, przygotowanie i montaż ww. tablicy - wymiary: 300 (wymiar poziomy)
x 200 (wymiar pionowy) cm na terenie nieruchomości gminnej przy ul. Zygmunta w Łodzi
w ramach realizacji Projektu „Odwodnienie miasta Łodzi” dofinansowanego z POIiŚ 20142020 w ramach działania 2.1 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem
i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz
monitoring środowiska", Typ projektu: 2.1.5 „Systemy gospodarowania wodami opadowymi
na terenach miejskich".
1. Przedmiot umowy wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
31523200-0 Trwałe znaki informacyjne
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania
2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
normami oraz obowiązującymi przepisami.
3. Montaż na dz. nr 54/12 obręb G-48, w rejonie ul. Zygmunta w Łodzi.
4. Geodezyjna inwentaryzacja wykonanych prac i zaewidencjonowanie w Łódzkim Ośrodku
Geodezyjnym (dalej ŁOG).
5. Szczegółowa specyfikacja (wymagania minimalne):
a) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kompletnej dokumentacji budowlano wykonawczej na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru
wykonania robót budowlanych.
b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i ustawienia/montażu w terenie tablicy
pamiątkowej.
c) Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia i prowadzenia Dziennika Budowy jeśli
taki zostanie wskazany do założenia w decyzji pozwoleniu na budowę.
d) Wykonawca przedłoży w ciągu 3 dni od daty uzyskania klauzuli ostateczności przez
decyzję - pozwolenie na budowę, niezbędne do zarejestrowania Dziennika Budowy
dokumenty (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych
i aktualne zaświadczenie o wpisie do izby inżynierów budownictwa) i oświadczenia
(m. in. O podjęciu się obowiązków kierownika budowy) Kierownika Budowy.

Urząd Miasta Łodzi
Departament Pracy, Edukacji i Kultury
Wydział Gospodarki Komunalnej
ul. Piotrkowska 175
90-447 Łódź

tel.: +48 638 49 12
tel. fax.: +48 638 49 09

e-mail: komunalny@uml.lodz.pl

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie
Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i
cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie
www.bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

e) Lokalizacja posadowienia tablicy: dz. nr 54/12 obręb ewidencyjny G-48, ul. Zygmunta
w Łodzi. Szczegółowa lokalizacja zostanie uzgodniona z Zamawiającym przed
montażem.
f) Tablica jednostronna, o wymiarach 300 (wymiar poziomy) x 200 (wymiar pionowy)
cm. Zamontowana na stelażu trwale związanym z gruntem o wysokości ok. 4 m nad
powierzchnią gruntu, przy czym dolna krawędź tablicy montowana na wysokości ok. 2
m w sposób nieograniczający widoczności napisu.
g) Tablica wykonana z materiału: trwałego, nierdzewnego, odpornego na warunki
atmosferyczne, gwarantującego użytkowanie i estetykę przez wiele lat. Słupy
konstrukcyjne ocynkowane lub inne odporne na działanie wandali oraz czynników
atmosferycznych. Posadowienie w gruncie w sposób zabezpieczający przed
wywróceniem.
h) Zamawiający wymaga aby tablica była trwała, zabezpieczona w sposób gwarantujący
długoletnie użytkowanie.
i) Rozstaw słupków, ich nośność oraz głębokość ich posadowienia w gruncie, jak również
sposób mocowania tablic do stelaża powinny zapewniać stabilność całej konstrukcji
i jej odporność na warunki atmosferyczne (np. podmuchy wiatru).
j) Stelaże powinny być zabezpieczone warstwą ochronną cynku (lub być wykonane
w sposób gwarantujący ochronę przed korozją minimum 5 lat) i odporne na działanie
warunków atmosferycznych.
k) Przed wykonaniem tablicy i konstrukcji stelaża Wykonawca zobowiązany jest przesłać
drogą elektroniczną projekt do akceptacji przez Zamawiającego.
l) Minimalna wymagana trwałość - minimum 5 lat od dnia bezusterkowego,
protokolarnego odbioru.
m) Przy wykonaniu prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia należy
stosować materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
posiadające stosowne aprobaty certyfikaty i atesty.
n) Wykonanie tablicy i jej montaż musi być zgodny z zapisami zawartymi w Księdze
Identyfikacji Wizualnej.
o) Wydruk musi zostać wykonany techniką zapewniającą trwałość i niezmienność
kolorystyki w okresie co najmniej 5 lat.
p) Zakres zamówienia obejmuje wykonanie projektu graficznego tablicy pamiątkowej,
wyprodukowanie tablicy, dostawę tablicy i jej montaż we wskazanym przez
Zamawiającego miejscu. Projekt graficzny wg poniższych zaleceń zgodnie
z wytycznymi dla beneficjentów programów polityki spójności 2014-2020:
- w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno - promocyjnych,
- wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej - po jej formalnej akceptacji
przez beneficjenta (Zamawiającego),
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- dostawę tablicy i elementów mocujących do miejsca montażu,
- montaż tablicy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Napisy na tablicy powinny być wykonane w sposób czytelny i trwały.
Znaki graficzne w wersji kolorowej dostępne są na stronie internetowej
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Tablica musi być wykonana zgodnie z wytycznymi:
https://www.funduszeeuropeiskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocia/zasady-promocii-ioznakowaniaproiektow-1/zasadv-promocii-i-oznakowania-proiektow-wersia-aktualna-od-1-stycznia-2018roku/
https://www.funduszeeurope¡skie.gov.pl/media/47842/Podrecznik
wnioskodawcy
i
beneficjenta 210717.pdf
https://www.funduszeeuropeiskie.gov.pl/media/47843/Ksiega Identyfikacji Wizualnej 20142020 2017.pdf
Podczas projektowania tablicy Wykonawca może posłużyć się wzorami:
https://www.funduszeeuropeiskie.gov.pl/media/55592/Tablice.zip
Wzór treści tablicy pamiątkowej:
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