SR-RPO-III.ZP.D.272.40.2012.AS
zał cznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wykonanie, oznaczenie i dostarczenie artykułów informacyjno – promocyjnych współfinansowane przez Uni Europejsk
ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze rodków bud etu Województwa Mazowieckiego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Dotyczy projektu Nr POKL.08.02.02-14-001/09
pn. „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.
6.
7.
8.

9.

§ 1.
Przedmiotem umowy jest wykonanie, oznaczenie i dostarczenie artykułów informacyjno – promocyjnych,
zgodnych ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowi cym zał cznik nr 2 do umowy,
na potrzeby projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdra ania Regionalnej Strategii
Innowacji dla Mazowsza”.
Wykonawca o wiadcza, e przedmiot umowy jest zgodny ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia,
stanowi cym zał cznik nr 2 do niniejszej umowy oraz formularzem oferty Wykonawcy, stanowi cym zał cznik nr
3 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowi zuje si dostarczy artykuły, o których mowa w ust. 1 jako fabrycznie nowe, kompletne, a
tak e wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowe do u ytku bez adnych dodatkowych
zakupów.
Wykonawca zobowi zuje si do przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia przez Zamawiaj cego
projektów graficznych nadruków na artykuły w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy (Zamawiaj cy
zaakceptuje wybrane projekty lub je odrzuci w terminie kolejnych 2 dni roboczych od dnia ich dostarczenia przez
Wykonawc . W przypadku odrzucenia przez Zamawiaj cego przedstawionych projektów Wykonawca
zobowi zany b dzie w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia otrzymania elektronicznej informacji z uwagami
Zamawiaj cego do przedstawienia nowych projektów z uwzgl dnieniem uwag Zamawiaj cego). Wykonawca
przeka e Zamawiaj cemu projekty graficzne nadruku w formie elektronicznej na adres podany przez
Zamawiaj cego w trybie roboczym.
Wykonawca zobowi zuje si do oznaczenia artykułów, o których mowa w ust. 1 zgodnie z opisem okre lonym w
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowi cym zał cznik nr 2 do niniejszej umowy.
Wykonawca zobowi zuje si do przedło enia Zamawiaj cemu do akceptacji egzemplarzy próbnych wszystkich
pozycji uj tych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowi cym zał cznik nr 2 do niniejszej
umowy, w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
W terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania egzemplarzy próbnych do akceptacji Zamawiaj cego dokona
oceny artykułów lub zgłosi do nich uwagi.
Wykonawca zobowi zuje si do dostarczenia własnym transportem i rozładowa przedmiot umowy do
sekretariatu Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urz du Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie na adres al. Solidarno ci 61, 03-402 Warszawa w terminie 45 dni kalendarzowych
od daty podpisania umowy.
Dostarczone materiały powinny by dokładnie opisane (nazwa, ilo sztuk w paczce).
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PROJEKT UMOWY

§ 2.
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 umowy,
przysługuje ł czne wynagrodzenie w wysoko ci ___________ brutto (słownie: _____________________ zł),
zgodnie z formularzem oferty Wykonawcy z dnia ………………………
Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem przez Zamawiaj cego na rachunek bankowy wskazany
przez Wykonawc na fakturze, po wykonaniu i odebraniu przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od otrzymania
przez Zamawiaj cego poprawnie wystawionej faktury.
Wykonawca wystawi faktur dla Zamawiaj cego w ci gu 14 dni od podpisania protokołu odbioru, o którym mowa
w § 4 ust. 1, przez Zamawiaj cego bez zastrze e .
W przypadku naliczenia ewentualnych kar umownych uwzgl dnionych w protokole odbioru Wykonawca
zobowi zuje si wystawi faktur VAT na kwot pomniejszon o ewentualne kary umowne.
Faktur VAT nale y wystawi na: Urz d Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
z siedzib przy ul. Jagiello skiej 26, 03-719 Warszawa, numer NIP 525-20-87-227, numer REGON
013272636.
Za dat dokonania płatno ci uwa a si dat obci enia rachunku Zamawiaj cego.
§ 3.
Wykonawca zobowi zuje si do współpracy z Zamawiaj cym na ka dym etapie realizacji umowy.
Wykonawca zobowi zuje si do udzielenia ka dorazowo na danie Zamawiaj cego pełnej informacji na temat
stanu realizacji umowy.
Wykonawca zobowi zany jest do informowania Zamawiaj cego o wszystkich zdarzeniach maj cych
lub mog cych mie wpływ na realizacj przedmiotu umowy.
§ 4.
Odbioru przedmiotu umowy, w terminie do 3 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawc artykułów,
o którym mowa w §1 ust. 8, dokona osoba upowa niona przez Zamawiaj cego.
Osobami upowa nionymi do podpisania protokołów odbioru Strony czyni :
1) ze strony Zamawiaj cego: _____________________________________,
2) ze strony Wykonawcy: _________________________________________.
Zmiana tych osób wymaga formy pisemnej, jednak nie wymaga wprowadzania zmian do niniejszej umowy.
Protokół odbioru b dzie zawiera :
1) dat i miejsce odbioru,
2) zakres przedmiotu umowy,
3) o wiadczenie przedstawicieli Zamawiaj cego o braku lub istnieniu wad w realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu Zadania Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo zawarcia w
protokole odbioru informacji dotycz cej naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7.
§ 5.
Do współpracy i koordynacji realizacji przedmiotu umowy upowa nia si :
1) ze strony Zamawiaj cego: Wojciecha Juszczaka – Inspektor, Wydział Innowacyjno ci,
2) ze strony Wykonawcy: _________________________________.
Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, nast pi poprzez pisemne zgłoszenie drugiej Stronie i nie stanowi zmiany
tre ci niniejszej umowy.
§ 6.
Wykonawca zobowi zuje si realizowa umow z najwy sz staranno ci , zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami prawa, a w szczególno ci odpowiada za jako i terminowo wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za pomoc których wykonuje umow , jak za własne
działania i zaniechania.
Wykonawca b dzie realizował niniejsze zamówienie zgodnie z zasadami polityk wspólnotowych.
§ 7.
W przypadku odst pienia przez Zamawiaj cego od umowy w cało ci lub cz ci, z przyczyn le cych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci kar umown w wysoko ci 10% warto ci umowy brutto, odpowiednio cało ci
lub niezrealizowanej cz ci przedmiotu umowy.
Odst pienie od umowy wymaga formy pisemnej.
W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu umowy polegaj cej na przekroczeniu terminu, o którym mowa w
§1 ust. 8, Wykonawca zobowi zuje si do zapłaty kary umownej w wysoko ci 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto
okre lonego w § 2 ust. 1, odpowiednio za ka dy rozpocz ty dzie opó nienia.
W ka dym przypadku niewykonania lub nienale ytego wykonania obowi zków okre lonych w umowie lub
odst pienia od umowy przez Wykonawc , b dzie on zobowi zany do zapłaty kary umownej w wysoko ci 10%
warto ci brutto niniejszej umowy okre lonej w § 2 ust. 1.
Wykonawca wyra a zgod na potr cenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia okre lonego w § 2
ust. 1.
W przypadku, gdy na skutek niewykonania lub nienale ytego wykonania zamówienia 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.
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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. 8.
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.

§ 8.
W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
innych aktów prawnych wła ciwych dla przedmiotu umowy.
1.
2.

§ 9.
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.

§ 10.
Spory powstałe w zwi zku z wykonaniem niniejszej umowy b d rozpatrywane przez s d miejscowo wła ciwy ze
wzgl du na siedzib Zamawiaj cego.
§ 11.
Umow sporz dzono w czterech jednobrzmi cych egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy
Zamawiaj cy.
§ 12.
Integraln cz ci umowy s nast puj ce zał czniki:
1) zał cznik nr 1 – Za wiadczenie o wpisie do ewidencji działalno ci gospodarczej/ odpis z Krajowego Rejestru
S dowego.
2) zał cznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
3) zał cznik nr 3 – Formularz oferty Wykonawcy;
§ 13.
Umowa wchodzi w ycie z dniem podpisania przez Strony.

ZAMAWIAJ CY

WYKONAWCA
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