numer sprawy: RW.ZP.U.272.75.2019.MK
załącznik nr 3a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Projekt umowy na cz.I

Zawarta w dniu ………………………….. 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 udzielonych upoważnień - działają:
1)
2)

………………………………………………………………………………………………………………,
……………………………………………………………………………………………………………….

a
………………………………..,
NIP…………………………….,
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez.

REGON………………………….,

nazwanym

dalej

o treści następującej:
Do umowy stosuje się przepisy zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(PZP) (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm).
§ 1.
1.

Przedmiotem umowy jest opracowanie graficzne, wykonanie oraz dostarczenie kalendarzy na 2020 rok do
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w
Warszawie, zgodnie z formularzem oferty z dnia ……………., dla części I stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
2. W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie ze
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, w terminie do 30 dni roboczych od
daty podpisania umowy, ale nie później niż do 30 października 2019 r.
4. Wykonawca zobowiązuje się do stałej współpracy oraz konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie wykonania
przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania powstałych projektów kalendarzy, przed ich wydrukiem, do akceptacji
Zamawiającego nie później niż 10 dni przed ich wykonaniem. Zamawiający zaakceptuje projekty w ciągu pięciu dni
roboczych.
6. Wszystkie projekty przygotowane w ramach realizacji przedmiotu umowy powinny być zgodne z Systemem
Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze, dostępnym na stronie www.mazovia.pl.
7. Przedmiot umowy powinien być dostarczony w paczkach, które powinny być dokładnie opisane (nazwa, ilość sztuk w
danej paczce), a waga każdej paczki nie może przekraczać 10 kg.
8. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem i rozładować przedmiot umowy określony w ust. 1.
– do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich na adres: ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.
9. Stwierdzenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego przez
przedstawicieli stron. Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
10. Stwierdzone podczas odbioru zamówienia wady ilościowe i jakościowe Wykonawca usunie niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie pięciu dni roboczych, po czym strony podpiszą protokół odbioru końcowego.
§ 2.
1.
2.
3.
4.

Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……… zł
(słownie: ………..) brutto (z VAT) 1 , zgodnie z ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zamawiający dokona zapłaty należności z zastrzeżeniem ust. 5.
Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie wypłacone po wykonaniu przedmiotu umowy przelewem na konto
Wykonawcy, na podstawie dowodu księgowego wystawionego na: Nabywca: Województwo Mazowieckie,

Środki zabezpieczone w budżecie Województwa Mazowieckiego w dziale 010, rozdz.01095, § 4300 Uczestnictwo
Województwa Mazowieckiego w targach, szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka, Sieć
Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego – 10.3.6 UPOWSZECHNIANIE_ROLNICTWA
1

1

5.

6.

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 1132453940. Odbiorca: Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w terminie 14 dni od daty jego doręczenia
Województwu i jego merytorycznej akceptacji przez Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Należyte wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone zostanie protokołem odbioru końcowego podpisanym przez
przedstawicieli stron. Protokół taki bez uwag i zastrzeżeń stanowić będzie podstawę do wystawienia dokumentu
księgowego.
Poza kwotą wynagrodzenia określoną w ust. 1 Zamawiającego nie obciążają żadne inne wydatki Wykonawcy.
§ 3.

1.

2.

3.

W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa
autorskie do projektów kalendarzy z chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 5 i
upoważnia zamawiającego do ich wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.), a w
szczególności do:
a) utrwalanie przedmiotu umowy dowolną techniką na jakichkolwiek nośnikach;
b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy przedmiotu umowy, w tym techniką drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie przedmiotu umowy, w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką;
d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
e) rozpowszechnianie przedmiotu umowy lub jego kopii, każdym znanym sposobem i techniką, udostępnienie w
sieci komputerowej;
f) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i emitowanie, a także publiczne
udostępnianie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym;
g) wprowadzenie do pamięci komputera;
h) wypożyczenie utworu lub udostępnienie zwielokrotnionych jego egzemplarzy;
i) wprowadzenie utworu w całości lub w części do sieci Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą
przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem materiałów w pamięci;
j) wszelkie inne pola eksploatacji, na jakich Zamawiający będzie wykorzystywał ten utwór;
na terytorium Polski oraz poza jej granicami, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.);
W wyniku przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nabywa wyłączne prawa do korzystania z
przedmiotu umowy w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, na polach eksploatacji wymienionych
w ust. 1, w ramach całej struktury organizacyjnej, a także wyłączne prawa do rozporządzania
i innych form udostępniania przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich, zarówno w toku obecnie prowadzonej jak i
przyszłej działalności.
Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich
i przekaże Zamawiającemu wyniki prac w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich pod rygorem pełnej
odpowiedzialności prawnej.
§ 4.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw lub przeniesienia obowiązków wynikających z niniejszej umowy
na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
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.
Wykonawca zwalnia Zamawiającego od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich odnośnie naruszenia ich praw,
w szczególności autorskich, w czasie lub w związku z realizacją przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca zadeklarował w ofercie zatrudnienie osoby spełniającej warunki o których mowa w art.
29 ust. 4 PZP, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres realizacji Umowy dysponował osobą
spełniającą wspomniane powyżej warunki.
Zamawiający zastrzega sobie prawo stwierdzenia prawdziwości informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu prawdziwość informacji zawartych
w oświadczeniu.
W przypadku uzasadnionej potrzeby zmiany osoby, o której mowa w ust. 4, Wykonawca wyznaczy inną osobę
spełniającą warunki, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP, o czym niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7

2

dni od zaistnienia zmiany, zawiadomi pisemnie Zamawiającego.
§ 5.
1. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 10 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia
określonego w § 2 ust. 1 (nie więcej jednak niż 30%), za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy. W
przypadku, gdy opóźnienie dotyczy części przedmiotu zamówienia – Zamawiający naliczy karę umowną w proporcji
odpowiadającej niewykonanej części zamówienia.
2. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 10 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ceny określonej w
§ 2 ust. 1, w przypadku nienależytego wykonania umowy. W przypadku, gdy nienależyte wykonanie dotyczy części
przedmiotu zamówienia – Zamawiający naliczy karę umowną w proporcji odpowiadającej niewykonanej części
zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku stwierdzenia zaistnienia po stronie
Wykonawcy okoliczności uniemożliwiających wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 1 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1.
4. W przypadku nie wywiązania się z Wykonawcy z obowiązku wynikającego z § 4 ust. 4 oraz w przypadku stwierdzenia
zawarcia nieprawdziwych informacji w oświadczeniu Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1.
5. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
6. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia (z dokumentu
księgowego).
7. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszania jej
postanowień przez Wykonawcę.
§ 6.
1.

2.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności i do nie wykorzystywania w innym celu niż określony w
niniejszej umowie wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy, z
wyjątkiem:
- informacji publicznie dostępnych,
- informacji, w których posiadanie Wykonawca wszedł, bez naruszenia prawa, z innych źródeł,
- informacji, co do których Województwo pisemnie zezwoliło na ich ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu.
Wykonawca oświadcza, iż zobowiąże swoich pracowników oraz osoby działające na jej zlecenie do zachowania w
poufności i do nie wykorzystywania w innym celu niż określony w niniejszej umowie informacji, o których mowa w ust.
1.
Obowiązek zachowania informacji w poufności nie dotyczy sytuacji, w których Wykonawca zobowiązany jest do
przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do żądania udzielenia
takich informacji w związku z prowadzonym postępowaniem.
§ 7.

1.
2.
3.
4.
5.

Umowa obowiązuje z dniem jej zawarcia.
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku zaistnienia między Stronami sporu wynikającego z niniejszej umowy, sądem właściwym dla jego
rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzech dla Zamawiającego i jednym dla
Wykonawcy.
Integralną częścią Umowy są:
1. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ………… 2019 r.

Wykonawca

Zamawiający
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