UMOWA Nr …………………………..
zawarta w dniu ………..……… 2019 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910 zwanym
dalej Zamawiającym reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego,
w imieniu którego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa działają:
1) Marcin Podgórski - Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń
Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie;
2) Urszula Pawlak – Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji
i Pozwoleń Zintegrowanych ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
działający na podstawie uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego: Nr 197/123/16
z dnia 8 lutego 2016 r. zmienionej uchwałami Zarządu Województwa Mazowieckiego:
Nr 566/143/16 z 19 kwietnia 2016 r., Nr 121/309/18 z dnia 16 stycznia 2018 r., Nr 23/3/18
z dnia 28 listopada 2018 r., Nr 353/31/19 z dnia 18 marca 2019 r.
a
……………………………………..NIP: ……………………., REGON: ………………..,
z siedzibą: ……………….., reprezentowanym przez: ……………………………
zwanym dalej Wykonawcą, zwanych dalej łącznie Stronami, o treści następującej:
Do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8.
§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i obsługi cateringu
dla łącznie 300 osób - uczestników cyklu seminariów szkoleniowych organizowanych dla
jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą z dnia…………………2019 r.,
złożoną w postępowaniu nr PZ-ZD-I.7011.25.2019.EM, stanowiącą załącznik do niniejszej
umowy.
§ 2. Terminy realizacji i miejsce wykonania umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1, w dniach 19, 25
i 26 września 2019 r. w godzinach 10:00-14:00.
2. W ramach planowanego cyklu zostaną zrealizowane 3 seminaria szkoleniowe, po 100
osób każde, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie (sala
konferencyjna na parterze.
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§ 3. Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy zostało określone na kwotę brutto
(z VAT) ………………..PLN (słownie: ……………….. )i i będzie płatne jednorazowo
po zakończeniu świadczenia.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu
wykonania umowy.
3. Wynagrodzenie zostanie zapłacone Wykonawcy przelewem w terminie 60 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto w niej
wskazane, po stwierdzeniu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez
Zamawiającego polecenia przelewu do banku.
5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę
do wystawienia faktury bez podpisu przedsiębiorcy.
6. Faktura VAT powinna zawierać Nr Umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się wystawić fakturę VAT jak następuje: Nabywca:
Województwo Mazowieckie,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, Odbiorca/Płatnik faktury:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa.
8. Fakturę należy dostarczyć na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych,
ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa.
§ 4. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy
1. Stwierdzenie wykonania częściowego (każdorazowo po zakończeniu każdego
z 3 seminariów) przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru częściowego
podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
2. Stwierdzenie wykonania całkowitego przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu
odbioru końcowego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron, który
stanowi podstawę wystawienia faktury VAT.
3. Do podpisania protokołu odbioru końcowego wyznacza się:
1) Ze strony Zamawiającego: Marcina Podgórskiego - Dyrektor Departamentu
Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych lub Urszulę Pawlak –
Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń
Zintegrowanych ds. Gospodarki Odpadami,
2) Ze strony Wykonawcy: ……………………….…
§ 5. Zobowiązania Wykonawcy
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1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i możliwości do wykonania
zlecenia i zobowiązuje się do wykonania zlecenia zgodnie z określonym w umowie
przedmiotem, miejscem i terminem świadczenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa
sanitarnego posiłków.
2. Wykonawca zobowiązuje się, iż przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostanie
wykonany w sposób profesjonalny, z należytą starannością, wynikającą z zawodowego
charakteru wykonywania przez niego działalności. Wykonawca zobowiązuje się, że przy
wykonaniu przedmiotu umowy posługiwać się będzie wyłącznie osobami posiadającymi
właściwości, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
3. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez zgody
Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
4. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta przy wykonaniu przedmiotu umowy z pomocy
osób trzecich, ponosi pełną odpowiedzialność za podjęte przez nich działania jak
za swoje własne.
5. Nie później niż w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić
na podstawie umowy o pracę (min. na czas trwania realizacji przedmiotu umowy) osobę,
która spełnia warunki klauzuli społecznej, deklarowanej w ofercie Wykonawcy oraz złożyć
Zamawiającemu stosowne oświadczenie w tym zakresie.
§ 6. Kary umowne i odstąpienie od umowy
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą naliczane kary
umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zleceniodawcy kary umownej w wysokości
20% wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1, w przypadku niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.
2) Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za odstąpienie od umowy
z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonej kary umownej nie pokrywa poniesionej szkody
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych,
określonych w Kodeksie cywilnym.
3. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może odstąpić
od umowy niezwłocznie po upływie któregokolwiek z terminów określonych w § 2 umowy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kar umownych z należnego
wynagrodzenia.
§ 7. Ustalenia końcowe
1.

Umowa została zawarta na czas potrzebny do wykonania zlecenia, tj. od dnia zawarcia
umowy do dnia 26 września 2019 r.
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2.

Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.
3.

Sprawy nie uregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego oraz innych
aktów normatywnych obowiązujących w danym zakresie.

4.

W przypadku zaistnienia sporu, do jego rozstrzygnięcia, właściwym będzie sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla
Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

- załącznik: oferta wykonawcy z dnia……..….2019 r.
Uprzejmie informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Mazowieckiego, dane
kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email:
urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to tel. (022) 59-79-663; e-mail:
iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
a. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwane RODO, w celu wykonania i rozliczenia
przedmiotowej umowy przez czas niezbędny do jej wykonania i rozliczenia;
b. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach
i na zasadach określonych w RODO), ograniczenia przetwarzania;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych,
– na zasadach określonych w RODO.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia przedmiotowej umowy.

........................................
Wykonawca

...............................................
Zamawiający

(Czytelny podpis lub imienna pieczątka)

www.mazovia.pl
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