SR-RPO-III.ZP.U.272.63.2012.AS
zał cznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Przeprowadzenie badania oraz przygotowanie raportu współfinansowane przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Dotyczy projektu Nr POKL 08.02.02-14-001/09 „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdra ania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

Umowa nr …………………………..
zawarta w dniu ________________ 2012 r. w Warszawie pomi dzy Województwem Mazowieckim z siedzib
w Warszawie, ul. Jagiello ska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910, zwanym dalej
„Zamawiaj cym”, reprezentowanym przez Zarz d Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie
uchwały Nr ……………………. Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia …………………. działaj :
1)
2)

………………………………………..;
………………………………………...,

a

z siedzib przy ul. ………………..., NIP ………….., REGON …………, zwanym dalej
„Wykonawc ”, reprezentowanym przez: ………………. zgodnie z ……... (aktualny odpis z wła ciwego rejestru albo
aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ci gospodarczej), stanowi cym zał cznik nr 1 do umowy,
za wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.
Strony zawieraj
umow
w ramach zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz.759, z pó n. zm), o nast puj cej tre ci:

1.

2.
3.
4.

5.

1.
2.
3.

§1
Zamawiaj cy zleca, a Wykonawca zobowi zuje si do przeprowadzenia badania maj cego na celu dokonanie
analizy raportu otwarcia „Innowacyjne Mazowsze – stan innowacyjno ci po uchwaleniu RIS Mazovia 2007 –
2015” oraz opracowanie na jej podstawie zaktualizowanego raportu, w tym rekomendacji dotycz cych okre lenia
obszarów inteligentnej specjalizacji Mazowsza, zwanego dalej „Zadaniem”.
Zadanie zostanie wykonane zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowi cym zał cznik
nr 2 do umowy.
Zadanie zostanie zrealizowane w terminie nie dłu szym ni 7 tygodni od dnia podpisania umowy, zgodnie
z terminami okre lonymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowi cym zał cznik nr 2
do niniejszej umowy, w sekcji Harmonogram prac.
W ramach niniejszej umowy oraz Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dopuszcza si wymienne
stosowanie okre le „opracowanie” oraz „raport”, co zawsze oznacza przedmiot niniejszej umowy okre lony w
ust. 1, czyli raport przygotowany na podstawie badania maj cego na celu dokonanie analizy raportu otwarcia
„Innowacyjne Mazowsze – stan innowacyjno ci po uchwaleniu RIS Mazovia 2007 – 2015” oraz opracowanie na
jej podstawie zaktualizowanego raportu, w tym rekomendacji dotycz cych okre lenia obszarów inteligentnej
specjalizacji Mazowsza.
Wykonawca zobowi zuje si dostarczy na swój koszt projekty oraz ko cowe produkty zamówienia,
o których mowa w § 5 ust. 1 do sekretariatu Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego, al. Solidarno ci 61,
03-402 Warszawa.
§ 2.
Za wykonanie Zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1, Strony ustalaj
wynagrodzenie ogółem
w wysoko ci ………………………. PLN brutto z VAT (słownie złotych:……………… brutto), zgodnie
z formularzem oferty Wykonawcy, stanowi cym zał cznik nr 3 do umowy.
Wszelkie koszty pochodne zwi zane z przedmiotem umowy okre lonym w § 1 ust. 1 zostały uj te
w wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 b dzie płatne w cz ciach:
1) I rata w wysoko ci 20% kwoty przewidzianej na realizacj całego zadania, tj. ………....…..PLN brutto
(słownie złotych: ……………….. brutto) – nale na po protokolarnym odbiorze z wykonania raportu
metodologicznego;
2) II rata w wysoko ci 20% kwoty przewidzianej na realizacj całego zadania, tj. ……………..PLN brutto
(słownie złotych: ……………….. brutto) – nale na po protokolarnym odbiorze z wykonania raportu
cz stkowego;
3) III rata w wysoko ci 60% kwoty przewidzianej na realizacj całego zadania, tj. …………..PLN brutto (słownie
złotych: ……………….. brutto) – nale na po protokolarnym odbiorze z wykonania raportu ko cowego
z badania oraz innych produktów Zadania, wskazanych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia,
stanowi cym zał cznik nr 2 do umowy.
______________________________________________________________________________________________
Województwo Mazowieckie
ul. Jagiello ska 26, 03-719 Warszawa

SR-RPO-III.ZP.U.272.63.2012.AS

4.
5.
6.
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1.
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Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionych przez
Wykonawc faktur VAT, w terminie do 14 dni od daty otrzymania ka dej faktury, zgodnie z ust. 3.
W przypadku naliczenia ewentualnych kar umownych uwzgl dnionych w protokole odbioru Wykonawca
zobowi zuje si wystawi faktur VAT na kwot pomniejszon o kary umowne.
Wykonawca zobowi zuje si wystawi faktur VAT na Urz d Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, ul. Jagiello ska 26, 03-719 Warszawa, NIP 525-20-87-227, REGON 013272636.
Warunkiem wystawienia faktury na kwot wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, jest dokonanie przez
Zamawiaj cego protokolarnego odbioru cz ci zadania, o którym mowa w § 4, bez zastrze e .
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3, nast pi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT.
Jako dzie zapłaty Strony ustalaj dzie wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiaj cego.
§ 3.
W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiaj cego:
1) maj tkowe prawa autorskie do wszystkich wyników prac maj cych charakter utworu w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z
pó n. zm.) oraz prawo własno ci do no ników, na których prace powstałe w zwi zku z wykonaniem Zadania
zostały utrwalone i które zostan przekazane Zamawiaj cemu. Przeniesienie maj tkowych praw autorskich
nast puje z chwil podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 i zapłaty wynagrodzenia
okre lonego w § 2 ust. 1, bez ogranicze
co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy,
w zakresie wszystkich pól eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w szczególno ci w zakresie:
a) utrwalania dowoln technik ,
b) zwielokrotniania poprzez druk lub nagranie na no niku magnetycznym w postaci elektronicznej,
c) wystawiania lub publicznej prezentacji , w tym podczas seminariów i konferencji,
d) wprowadzania do pami ci komputera,
e) nieodpłatnego wypo yczania lub udost pniania zwielokrotnionych egzemplarzy,
f) wprowadzania w cało ci lub w cz ci do sieci Internet w sposób umo liwiaj cy transmisj odbiorcz
przez zainteresowanego u ytkownika ł cznie z utrwalaniem materiałów w pami ci,
g) wszelkich innych pól eksploatacji, na jakich Zamawiaj cy b dzie wykorzystywał wyniki prac powstałych
w zwi zku z wykonaniem Zadania, wraz z prawem do dokonywania opracowa i zmian, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami;
2) prawo do wyra ania zgody na wykonywanie praw zale nych do wyników prac powstałych w zwi zku
z wykonaniem Zadania.
Wykonawca zobowi zuje si , e wykonuj c Zadanie nie naruszy praw maj tkowych osób trzecich i przeka e
Zamawiaj cemu wyniki prac w stanie wolnym od obci e prawami osób trzecich.
§ 4.
Odbioru danej cz ci Zadania dokona osoba upowa niona przez Zamawiaj cego, w terminie do 10 dni
roboczych od dnia zło enia przez Wykonawc raportu metodologicznego, w terminie do 10 dni roboczych od
dnia zło enia przez Wykonawc raportu cz stkowego oraz w terminie do 10 dni roboczych od dnia zło enia
przez Wykonawc ko cowej wersji raportu – w obu wersjach j zykowych, broszury, prezentacji multimedialnej,
zaakceptowanych przez Zamawiaj cego.
Osobami upowa nionymi do podpisania cz ciowych protokołów odbioru s :
1) ze strony Zamawiaj cego: …………………………………………
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………………………..
Zmiana osób upowa nionych do odbioru Zadania wymaga formy pisemnej, ale nie stanowi zmiany tre ci
niniejszej umowy.
W przypadku zgłoszenia uwag do wykonania Zadania przez osob upowa nion przez Zamawiaj cego,
Wykonawca zobowi zuje si ustosunkowa w formie pisemnej do zgłoszonych uwag w terminie do
7 dni od ich zgłoszenia.
Z odbioru danej cz ci Zadania zostanie sporz dzony cz ciowy protokół odbioru podpisany przez osoby,
o których mowa w ust. 2, z zastrze eniem ust. 3.
Ka dy cz ciowy protokół odbioru b dzie zawiera :
1) dat i miejsce odbioru Zadania,
2) opis realizowanej cz ci Zadania wraz z ocen prawidłowo ci jego wykonania i zgodno ci ze Szczegółowym
Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowi cym zał cznik nr 2 do umowy,
3) warto realizowanego Zadania,
4) o wiadczenie przedstawiciela Zamawiaj cego o braku lub istnieniu wad w wykonaniu Zadania.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu Zadania, Zamawiaj cy zobowi zuje Wykonawc do ich usuni cia
w terminie okre lonym przez Zamawiaj cego, nie dłu szym ni 7 dni, w ramach wynagrodzenia okre lonego
w § 2 ust. 1. Stwierdzenie przez Zamawiaj cego usuni cia przez Wykonawc wad b dzie stanowi podstaw do
sporz dzenia protokołu odbioru.
Wykonawca zobowi zuje si
w szczególno ci:

§ 5.
do współpracy z Zamawiaj cym na ka dym etapie wykonania Zadania,
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1) w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przedstawi projekt raportu metodologicznego. W
terminie do 4 dni od dnia przekazania projektu raportu metodologicznego Zamawiaj cy przeka e
Wykonawcy uwagi do tego projektu;
2) w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji raport
metodologiczny uwzgl dniaj cy uwagi Zamawiaj cego;
3) w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi projekt cz stkowego raportu
z realizacji badania uwzgl dniaj cy stan realizacji prac odpowiadaj cy zapisom harmonogramu realizacji
zadania. W terminie do 4 dni od dnia przekazania projektu cz stkowego raportu Zamawiaj cy przeka e
Wykonawcy uwagi do tego projektu;
4) w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi cz stkowy raport z realizacji
badania uwzgl dniaj cy uwagi Zamawiaj cego;
5) w terminie do 5 tygodni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przygotuje i przeka e Zamawiaj cemu
projekt ko cowego raportu. W terminie do 7 dni od dnia przekazania projektu opracowania Zamawiaj cy
przeka e Wykonawcy uwagi do tego projektu;
6) w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przygotuje i przeka e Zamawiaj cemu:
a) ko cowy raport uwzgl dniaj cy uwagi Zamawiaj cego,
b) projekt broszury zawieraj cy skrócony opis badania, wyników analiz i opracowane rekomendacje,
c) projekt prezentacji multimedialnej badania, wyników analiz i opracowanych rekomendacji.
7) w terminie do 3 dni od dnia przekazania projektu broszury i projektu prezentacji Zamawiaj cy przeka e
Wykonawcy ewentualne uwagi do tych projektów. W terminie 2 dni od dnia zgłoszenia uwag Wykonawca
zobowi zany jest przekaza Zamawiaj cemu broszur i prezentacj multimedialn uwzgl dniaj ce te uwagi;
8) Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do ostatecznej wersji opracowania oraz
pozostałych produktów niniejszego zamówienia w terminie do 6 dni po spotkaniu, na którym zostanie
przedstawiona prezentacja multimedialna badania, wyników analiz i opracowanych rekomendacji.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiaj cego uwag do któregokolwiek produktu zamówienia, Wykonawca
w terminie do 3 dni od zgłoszenia dostarczy poprawione produkty zamówienia uwzgl dniaj ce uwagi
Zamawiaj cego (wył cznie w wersji elektronicznej).
Wykonawca zobowi zuje si do udzielenia ka dorazowo na danie Zamawiaj cego pełnej informacji na temat
stanu realizacji umowy oraz do przedstawienia aktualnie przygotowanych produktów badania w celu wniesienia
przez Zamawiaj cego bie cych uwag.
Brak akceptacji przez Zamawiaj cego któregokolwiek z produktów wytworzonych w trakcie realizacji Zadania lub
wykazanie przez Zamawiaj cego nierzetelno ci w realizacji zamówienia (w tym m.in.: opracowania
niedoko czone, niezredagowane lub/i nieuwzgl dniaj ce zgłoszonych przez Zamawiaj cego uwag) mo e
stanowi podstaw do całkowitego lub cz ciowego nieodebrania Zadania oraz mo e stanowi podstaw do
odst pienia od umowy z Wykonawc .
Wykonawca zobowi zany jest do informowania Zamawiaj cego o wszystkich zdarzeniach maj cych lub
mog cych mie wpływ na wykonanie Zadania, w tym o wszcz ciu wobec niego post powania egzekucyjnego,
naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a tak e o innych istotnych zdarzeniach, w szczególno ci ogłoszeniu
upadło ci – nast pnego dnia od dnia ich zaistnienia.
§ 6.
Do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu Zadania upowa nia si :
1) ze strony Zamawiaj cego:
a) Małgorzat Rudnick – e-mail: malgorzata.rudnicka@mazovia.pl, tel.: (22) 597-99-56,
b) Wojciecha Juszczaka – e-mail: wojciech.juszczak@mazovia.pl, tel.: (22) 597-99-66.
2) ze strony Wykonawcy: ________________________________________________________________.
Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, mo e nast pi poprzez pisemne zgłoszenie drugiej Stronie i nie stanowi
zmiany tre ci niniejszej umowy.
§ 7.
Zamawiaj cy mo e udost pni Wykonawcy posiadane materiały i dokumenty zwi zane z realizacj Zadania,
w terminie 7 dni od daty wyst pienia Wykonawcy o ich udost pnienie.
Wszelkie ewentualne materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiaj cego w zwi zku z wykonaniem
Zadania, a tak e powstałe w wyniku jego wykonania – pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub
w innej formie – s poufne i nie mog by bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiaj cego udost pnione
jakiejkolwiek osobie trzeciej, ani ujawnione w inny sposób.
Wykonawca zobowi zuje si
zwróci
Zamawiaj cemu wszelkie ewentualne materiały otrzymane
od Zamawiaj cego w zwi zku z wykonaniem Zadania na pisemne
danie Zamawiaj cego, niezwłocznie
po otrzymaniu takiego dania.
Wykonawca jest zwolniony z obowi zku zachowania tajemnicy i poufno ci, je eli materiały, o których mowa
w ust.2:
1) w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia si Wykonawcy do ich
ujawnienia,
2) musz by ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami s dów lub upowa nionych organów
pa stwowych,
3) musz by ujawnione w celu wykonania Zadania, a Wykonawca uzyskał zgod Zamawiaj cego na ich
ujawnienie.
Wykonawca zwalnia Zamawiaj cego od jakichkolwiek roszcze osób trzecich odno nie naruszenia ich praw, w
szczególno ci autorskich, w czasie lub w zwi zku z realizacj przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jej cz ci.
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Wykonawca zobowi zany jest do umieszczenia na raportach, wszystkich zastosowanych narz dziach
badawczych oraz slajdach prezentacji multimedialnej informacji o współfinansowaniu przez Europejski Fundusz
Społeczny z uwzgl dnieniem wymogów wizualizacji wynikaj cych ze sposobu finansowania projektu w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze
(http://www.mazovia.pl/wojewodztwo/system-identyfikacji-wizualnej-marki-mazowsze/), w tym co najmniej na
stronie tytułowej i ko cowej nazw i logo Zamawiaj cego oraz oznaczenia i opisy dotycz ce współfinansowania
badania z Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Wytycznymi dotycz cymi oznaczania projektów w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Ksi g Identyfikacji Wizualnej NSS.
§ 8.
Wykonawca nie mo e powierzy wykonania zadania b d cego przedmiotem niniejszej umowy osobom trzecim.
W przypadku naruszenia postanowie ust. 1, Zamawiaj cy odst pi od umowy ze skutkiem natychmiastowym,
z zachowaniem prawa do kary umownej okre lonej w § 10 ust. 1 pkt 2.

§ 9.
Wykonawca zobowi zuje si wykonywa Zadanie z najwy sz staranno ci , zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami prawa, a w szczególno ci odpowiada za jako i terminowo wykonania Zadania.
2. Zmiana składu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali si o udzielenie zamówienia i wspólnie je uzyskali jest
niedopuszczalna i uznaje si j za ra ce naruszenie warunków umowy uprawniaj ce Zamawiaj cego do
odst pienia od umowy z winy Wykonawcy. Powy sze nie dotyczy sytuacji, w której nast piła sukcesja
uniwersalna.
3. Wykonawca zobowi zany jest zapewni wykonanie umowy przez osoby wskazane w Wykazie osób b d cym
zał cznikiem do oferty Wykonawcy, które b d uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadaj ce
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, do wiadczenie i wykształcenie.
4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za pomoc których wykonuje umow , jak za własne
działania i zaniechania, w tym za zachowanie poufno ci, o której mowa w § 7 ust. 2.
5. Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w Wykazie, o którym mowa w ust. 3, w trakcie wykonywania umowy
musi by zgłoszona i uzasadniona przez Wykonawc na pi mie nie pó niej ni w terminie 10 dni przed jej
planowanym wprowadzeniem i wymaga akceptacji Zamawiaj cego pod rygorem niewa no ci tej zmiany.
6. Zamawiaj cy zaakceptuje zmian , o której mowa w ust. 5, wył cznie wtedy, gdy kwalifikacje, do wiadczenie
i wykształcenie proponowanych osób b d takie same lub wy sze od kwalifikacji, do wiadczenia
i wykształcenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy.
7. Zamawiaj cy zaakceptuje lub zgłosi uwagi do proponowanego zast pstwa w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania od Wykonawcy propozycji, o której mowa w ust. 5.
8. W przypadku nienale ytego realizowania Zadania przez któr kolwiek z osób wskazanych w Wykazie,
o którym mowa w ust. 3, na umotywowany wniosek Zamawiaj cego, Wykonawca jest zobowi zany do
zapewnienia innej osoby, która b dzie spełnia wymagania okre lone przez Zamawiaj cego.
9. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych w Wykazie, o którym mowa w ust. 3, osób w trakcie wykonywania umowy,
bez akceptacji Zamawiaj cego, stanowi podstaw
odst pienia od umowy przez Zamawiaj cego
z winy Wykonawcy.
10. Wykonawca b dzie realizował niniejsze zamówienie zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych,
w szczególno ci z zasad równo ci szans kobiet i m czyzn.
1.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

§ 10.
Strony ustalaj nast puj ce zasady odpowiedzialno ci za niewykonanie lub nienale yte wykonanie umowy.
Wykonawca zapłaci Zamawiaj cemu kar umown :
1) za opó nienie w wykonaniu Zadania lub cz ci Zadania – w wysoko ci 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto
okre lonego w § 2 w odniesieniu do Zadania lub cz ci Zadania, za ka dy dzie opó nienia licz c od
nast pnego dnia po upływie terminu realizacji okre lonego w §1 ust. 3 oraz w § 5 ust. 1;
2) za odst pienie od umowy z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy – w wysoko ci 20% wynagrodzenia
brutto, okre lonego w § 2 ust. 1;
3) za opó nienie w usuni ciu wad, o których mowa w § 4 ust. 7 – w wysoko ci 2% wynagrodzenia brutto za
zadanie lub cz
zadania, okre lonego w § 2, za ka dy dzie zwłoki licz c od dnia nast pnego po
upływie terminu usuni cia wad wyznaczonego przez przedstawicieli Zamawiaj cego;
4) za niewykonanie lub nienale yte wykonanie umowy – w wysoko ci 10% wynagrodzenia brutto za zadanie
lub cz
zadania, okre lonego w § 2, z zastrze eniem § 5 ust. 1.
Wykonawca wyra a zgod na potr cenie kary umownej z nale nego Wykonawcy wynagrodzenia.
Zamawiaj cy mo e rozwi za umow bez wypowiedzenia w przypadku, gdy Wykonawca ra co narusza swoje
obowi zki, w tym m.in. opó nia si z realizacj przedmiotu umowy lub wykonuje j nienale ycie. Przepisy ust. 1
pkt 4 stosuje si odpowiednio.
Zamawiaj cy zapłaci Wykonawcy za zwłok w wypłacie wynagrodzenia odsetki ustawowe za ka dy dzie zwłoki,
naliczane od nast pnego dnia po upływie terminu zapłaty.
W przypadku gdy na skutek niewykonania lub nienale ytego wykonania Zadania przez Wykonawc ,
Zamawiaj cy poniesie szkod , w szczególno ci nast pi utrata rodków pochodz cych z Europejskiego
Funduszu Społecznego, Zamawiaj cy ma prawo domaga si odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej
wysoko ci poniesionej szkody.
Odpowiedzialno Stron z tytułu nienale ytego wykonania lub niewykonania umowy wył czaj jedynie zdarzenia
siły wy szej, których nie mo na było przewidzie i którym nie mo na było zapobiec przy zachowaniu nawet
najwy szej staranno ci, a w szczególno ci okoliczno ci wskazane w ust. 7.
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7.

1.
2.
3.

PROJEKT UMOWY

Termin „siła wy sza” oznacza akty terroru, wojny wypowiedziane i niewypowiedziane, blokady, powstania,
zamieszki, epidemie, osuni cia gruntu, trz sienia ziemi, powodzie, wybuchy i inne podobne nieprzewidywalne
zdarzenia poza kontrol którejkolwiek ze Stron i którym adna ze Stron nie mogła zapobiec.
§ 11.
W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo Zamówie Publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych aktów
prawnych wła ciwych dla przedmiotu umowy.
Wszelkie zmiany postanowie niniejszej umowy wymagaj zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewa no ci.
Zamawiaj cy dopuszcza zmiany umowy wynikaj ce z ewentualnych zmian innych przepisów prawa, które maj
zastosowanie w zakresie realizacji umowy.

§ 12.
Spory powstałe w zwi zku z wykonaniem niniejszej umowy b d rozstrzygane przez Strony polubownie,
a w przypadku braku mo liwo ci doj cia do porozumienia b d rozpatrywane przez s d miejscowo wła ciwy ze
wzgl du na siedzib Zamawiaj cego.
§ 13.
Umow sporz dzono w czterech jednobrzmi cych egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy
Zamawiaj cy.
§ 14.
Integraln cz ci umowy s nast puj ce zał czniki:
1) Zał cznik nr 1 – ………………………………………………..,
2) Zał cznik nr 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
3) Zał cznik nr 3 - formularz oferty Wykonawcy.
§ 15.
Umowa wchodzi w ycie z dniem podpisania przez Strony.

ZAMAWIAJ CY

WYKONAWCA
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