Umowa nr …../SR.RPO.III/…..
zawarta w dniu …. ………………… 2011 r. pomi dzy Województwem Mazowieckim, 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 działaj :
1) Pani Agnieszka Rypi ska – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urz du
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
2) Pan Mariusz Frankowski – Zast pca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urz du
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
Na podstawie uchwały Nr 2362/402/10 Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2010 r.
a
………………………………….., zamieszkałym w ……………, przy ul. …………….. numer……….., kod
…………, miejscowo ……….., zwanym dalej „Wykonawc ”,
za wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.
Do zawarcia umowy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówie Publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó n. zm.) nie stosuje si przepisów tej ustawy.
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest wiadczenie usługi doradczo – konsultacyjnej (asysty merytorycznej) dla
Wydziału Innowacyjno ci, Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urz du Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy realizacji projektu pn. Poprawa zdolno ci
innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych współfinansowanego z Programu Współpracy
Mi dzyregionalnej INTERREG IVC (zwanego dalej Chemclust).
2. Zakres przedmiotu umowy okre lony został w opisie przedmiotu zamówienia, stanowi cym zał cznik
numer … do Zapytania ofertowego numer…..
3. Do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu Zadania ze strony Zamawiaj cego
upowa nia si : Łukasza Góreckiego, pracownika Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego
Urz du Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
4. Umowa zawarta jest na okres do 15 grudnia 2011 r.
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2.
3.
4.
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§ 2.
Za wykonanie Zadania, o którym mowa w §1 ust. 1, Strony ustalaj
wynagrodzenie
w wysoko ci …………….. zł brutto (słownie …………………………………… złotych 00/100).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone przez Zamawiaj cego w terminie do 22
grudnia 2011 r.
Warunkiem wystawienia faktury VAT/rachunku na kwot wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest
dokonanie przez Zamawiaj cego protokolarnego odbioru stwierdzaj cego rzetelne wykonanie Zadania,
a tym samym brak wad w jego wykonaniu.
Wykonawca zobowi zuje si do sporz dzenia dwóch raportów okresowych z wykonywania Zadania, w
terminach: I raport do 30 wrze nia 2011 r., II raport do 31 pa dziernika 2011r., oraz raportu
podsumowuj cego w terminie do 10 grudnia 2011 r.
Wykonawca zobowi zuje si wystawi faktur VAT/rachunek na Urz d Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiello ska 26, 03-719 Warszawa, NIP 525-20-87-227, REGON
013272636.
Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nast pi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT/rachunku.
Jako dzie zapłaty Strony ustalaj dzie wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiaj cego.
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§ 3.
1. 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. Z odbioru
Zadania zostanie sporz dzony protokół o którym mowa w § 2 ust. 3 podpisany przez Strony umowy,
który b dzie zawiera : dat i miejsce odbioru Zadania, ocen prawidłowo ci wykonania danego Zadania,
o wiadczenie przedstawicieli Zamawiaj cego o braku lub istnieniu wad w wykonaniu Zadania
2. W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu Zadania, o którym mowa w §1 ust. 1, Wykonawca
zobowi zuje si do ich usuni cia w terminie okre lonym przez osoby upowa nione przez
Zamawiaj cego, jednak nie dłu szym ni 5 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 bez zastrze e .
3. Osobami upowa nionymi do odbioru Zadania Strony czyni :
1) ze strony Zamawiaj cego: Pana Mariusza Frankowskiego – Zast pc Dyrektora Departamentu
Strategii i Rozwoju Regionalnego lub Pana Łukasz Góreckiego – pracownika Departamentu
Strategii i Rozwoju Regionalnego,
2) ze strony Wykonawcy: Pana/Pani ……………………….
§ 4.
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiaj cego:
1) maj tkowe prawa autorskie do wszystkich wyników prac oraz prawo własno ci do wszystkich
wyników prac utrwalonych na no nikach, powstałych w zwi zku z wykonaniem Zadania.
Przeniesienie maj tkowych praw autorskich nast puje z chwil podpisania przez Strony protokołu
odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 3 i zapłaty wynagrodzenia okre lonego w §2 ust. 1, bez
ogranicze co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nast puj cych pól eksploatacji:
a) utrwalenie dowoln technik ,
b) zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na no niku magnetycznym w postaci elektronicznej,
c) publiczne
wykorzystanie
(wykonanie,
wystawienie,
odtworzenie,
wy wietlenie),
w szczególno ci poprzez udost pnienie w cało ci lub w cz ci wszystkim zainteresowanym,
d) wprowadzenie do pami ci komputera,
e) wypo yczenie lub udost pnienie zwielokrotnionych egzemplarzy,
f) wprowadzenie 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 wyników prac powstałych
w zwi zku z wykonaniem Zadania w pami ci,
g) wszelkie inne pola eksploatacji, na jakich Zamawiaj cy b dzie wykorzystywał wyniki prac
powstałych w zwi zku z wykonaniem Zadania;
2) prawo do wyra ania zgody na wykonywanie praw zale nych do wyników prac powstałych
w zwi zku z wykonaniem Zadania.
2. 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.
§ 5.
1. Wykonawca zobowi zuje si do współpracy z Zamawiaj cym na ka dym etapie wykonania Zadania.
2. Wykonawca zobowi zuje si do udzielenia ka dorazowo na danie Zamawiaj cego pełnej informacji
na temat stanu realizacji Zadania.
3. 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
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egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego, a tak e o innych istotnych zdarzeniach,
w szczególno ci ogłoszeniu upadło ci – nast pnego dnia od dnia jej ogłoszenia.
§ 6.
1. Wykonawca nie mo e powierzy wykonania Zadania b d cego przedmiotem umowy osobom trzecim.
2. W przypadku naruszenia postanowie ust. 1, Zamawiaj cy mo e odst pi od umowy ze skutkiem
natychmiastowym, z zachowaniem prawa do kary umownej okre lonej w § 7 ust. 1 pkt 1) lit. b.
§ 7.
1. Strony ustalaj nast puj ce zasady odpowiedzialno ci za niewykonanie lub nienale yte wykonanie
Zadania:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiaj cemu kar umown :
a) za opó nienie w sporz dzaniu raportów, o których mowa w § 2 ust. 4 – w wysoko ci 0,5% kwoty
wynagrodzenia brutto, okre lonego w §2 ust. 1, za ka dy dzie opó nienia licz c od nast pnego
dnia po upływie terminów okre lonych w §2 ust. 4;
b) za odst pienie od umowy z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy – w wysoko ci 10%
wynagrodzenia brutto, okre lonego w §2 ust. 1;
c) za zwłok w usuni ciu wad, o których mowa w § 3 ust. 2 – w wysoko ci 2% wynagrodzenia
brutto, okre lonego w §2 ust. 1, za ka dy dzie zwłoki licz c od dnia nast pnego po upływie
terminu usuni cia wad wyznaczonego przez przedstawicieli Zamawiaj cego;
d) za nienale yte wykonanie umowy – w wysoko ci 10% wynagrodzenia brutto okre lonego w §2
ust. 1.
2. 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.
3. 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. 4.
4. 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.
5. W razie wyst pienia istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cych, e wykonanie umowy nie le y w
interesie publicznym, czego nie mo na było przewidzie w chwili zawarcia umowy, Zamawiaj cy mo e
odst pi od umowy w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci o zaistnieniu tych okoliczno ci. W takim
przypadku Wykonawca mo e
da wył cznie wynagrodzenia nale nego z tytułu wykonania cz ci
umowy do momentu otrzymania od Zamawiaj cego zawiadomienia o odst pieniu od umowy z ww.
powodu.
§ 8.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych aktów prawnych wła ciwych
dla przedmiotu umowy.
2. Wszelkie zmiany postanowie niniejszej umowy wymagaj zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewa no ci.
3. Zamawiaj cy dopuszcza zmiany umowy wynikaj ce z ewentualnych zmian innych przepisów prawa,
które maj zastosowanie w zakresie realizacji umowy.
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4. 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.
§ 9.
Umow sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca,
a dwa Zamawiaj cy.
§ 10.
Umowa wchodzi w ycie z dniem podpisania przez Strony.
§ 11.
Integraln cz ci umowy s nast puj ce zał czniki:
1. Zał cznik: Formularz oferty Wykonawcy.
ZAMAWIAJ CY

WYKONAWCA
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