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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Umowa realizowana jest w ramach projektu „.....................................................”

Projekt umowy dla części II i III
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 działają na podstawie udzielonych upoważnień:
1) ............................................................................................................................................................................................
2) ............................................................................................................................................................................................
a ............................................ NIP ................................REGON ............... wpisany do KRS pod nr .................... nazwanym
dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez .....................................................................................................
o treści następującej:
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).
§ 1.
1.

2.

3.
4.
5.

Przedmiotem umowy jest wykonanie i dostawa kalendarzy na 2020 rok z logo z przeznaczeniem na informację
i promocję w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektów kalendarzy. Zamawiającemu
przysługuje prawo zgłaszania uwag i poprawek do projektów, a Wykonawca ma obowiązek zastosować się do
zgłoszonych uwag i poprawek. Po naniesieniu zgłoszonych uwag i poprawek Wykonawca ponownie przekaże
Zamawiającemu projekty graficzne do akceptacji.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem i rozładować przedmiot umowy określony w ust.1 na
adres ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa, V piętro, pok. 506 (wymiary windy: wys. 200 cm, szer. 74 cm, gł. 138 cm).
Dostarczone materiały powinny być dokładnie opisane (nazwa, ilość sztuk w danej paczce), a waga paczki nie
powinna przekroczyć 5 kg.
Dostarczenie przedmiotu umowy do miejsca, o którym mowa w ust. 3 nastąpi nie później niż w terminie do 45 dni od
podpisania umowy. W przypadku, gdy proces akceptacji, o którym mowa w ust. 2 przedłużył się, Zamawiający może
przedłużyć termin dostarczenia przedmiotu umowy, jednak nie później niż do 29 listopada 2019 r.
§ 2.

1.
2.

3.

4.

1.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na każde żądanie pisemną informację o stanie zaawansowania wykonania
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1.
Stwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego
przez pracownika Biura Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz przedstawiciela upoważnionego przez
Wykonawcę i będzie stanowić podstawę do wystawienia dokumentu księgowego.
Osobami upoważnionymi do dokonania odbioru przedmiotu umowy są:
1) ze strony Zamawiającego:
a. …………………………….,
b. ………………………………….
2) ze strony Wykonawcy: ……………………………..
W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że przedmiot umowy zawiera wady o charakterze jakościowym lub
ilościowym, niezgodne z zobowiązaniem Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy, Zamawiający wezwie
Wykonawcę na piśmie do usunięcia ww. wad w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania Wykonawcy.
§ 3.
Wykonawca oświadcza, że wykonany projekt będący przedmiotem niniejszej umowy, będzie dokonaniem twórczości
oryginalnej i przy ich tworzeniu nie zostaną naruszone niczyje autorskie prawa majątkowe oraz, że prawa Wykonawcy
w zakresie objętym Umową nie są ograniczone w żadnym stopniu.
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2.
3.

Wykonawca zwalnia Zamawiającego od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich odnośnie naruszenia ich praw,
w szczególności autorskich, w czasie lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru o którym mowa w § 2 ust. 2, Wykonawca przenosi
automatycznie bez konieczności składania dodatkowego oświadczenia, autorskie prawa majątkowe do projektów
kalendarzy w całości na Zamawiającego wraz z prawami zależnymi, bez dodatkowego wynagrodzenia i upoważnia
Zamawiającego do ich wykorzystywania w zakresie wszystkich dostępnych i znanych pól eksploatacji,
w szczególności następujących polach eksploatacji:
1)
2)
3)

4.
5.
6.
7.

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu,
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Przeniesienie praw, o których mowa w Umowie nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie tzn. odnosi się
zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.
Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w przedmiocie Umowy w całości lub w części.
Zamawiający może rozpowszechniać i publikować materiały lub wydawać oświadczenia związane z przedmiotem
umowy bez wskazywania w tych materiałach i oświadczeniach autorów projektu.
Zamawiający jest uprawniony do wykorzystywania projektów nieokreśloną liczbę razy w dowolnych lokalizacjach.
§ 4.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy wyniesie: łączna cena brutto (zawierająca VAT): .............................
zł. (słownie: .............................), zgodnie z formularzem oferty Wykonawcy z dnia .............................r.
Wszelkie koszty pochodne związane z przedmiotem umowy określonym w § 1 ust. 1, w tym z tytułu przeniesienia
majątkowych praw własności zostały ujęte w wynagrodzeniu wskazanym w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
Zapłata należności nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na dokumencie księgowym, po wykonaniu
przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionego dokumentu księgowego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 i 3.
Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do
banku.
Dokument księgowy należy wystawić na:
NABYWCA: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 1132453940
ODBIORCA/PŁATNIK FAKTURY: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.
Na dokumencie księgowym zostanie zamieszczony przez Wykonawcę numer niniejszej umowy.
Dokument księgowy powinien być dostarczony Zamawiającemu na adres: Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, ul. Skoczylasa 4, 03-469
Warszawa.
Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, realizacja
Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 .................................................................... dla
województwa mazowieckiego.
§ 5.
Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić konsultacje z Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w razie jakichkolwiek niejasności, jakie
wynikną w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności zawodowej,
rzetelnie, terminowo, a także do przestrzegania obowiązującego prawa oraz dbałości o interesy Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy
i nie istnieją żadne przeszkody natury merytorycznej, technicznej i organizacyjnej dla profesjonalnego wykonania
przedmiotu umowy oraz bieżącej, niezakłóconej realizacji powierzonych czynności przez cały okres obowiązywania
umowy.
Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.
Nie później niż w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić (min. na czas trwania realizacji
przedmiotu umowy) przynajmniej …………..(liczba osób), które spełniają warunki aspektu społecznego,
deklarowanego w ofercie Wykonawcy (jeśli dotyczy).
Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zatrudnienie
osób wskazanych w ust. 6 (jeśli dotyczy).
Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że
przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami, o których mowa w ust. 6 (jeśli dotyczy).
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§ 6.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Z zastrzeżeniem § 2 ust. 4, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% ceny określonej w § 4
ust. 1 niniejszej umowy (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.
Z zastrzeżeniem § 2 ust. 4, wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia
określonego w § 4 ust. 1, w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1. W
przypadku, gdy nienależyte wykonanie dotyczy części przedmiotu zamówienia – Zamawiający naliczy karę umowną
w proporcji odpowiadającej niewykonanej części zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku stwierdzenia zaistnienia po
stronie Wykonawcy okoliczności uniemożliwiających wykonanie lub należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 1 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
W przypadku nie wywiązania się z Wykonawcy z obowiązku wynikającego z § 5 ust. 6 oraz w przypadku stwierdzenia
zawarcia nieprawdziwych informacji w oświadczeniu Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z należnego wykonawcy wynagrodzenia.
Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.
§ 7.

1.

2.

3.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności i do niewykorzystywania w innym celu niż określony
w niniejszej umowie wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy, z
wyjątkiem:
1) informacji publicznie dostępnych,
2) informacji, co do których Zamawiający pisemnie zezwolił na ich ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu.
Wykonawca oświadcza, iż zobowiąże swoich pracowników oraz osoby działające na jego 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.
§ 8.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony.
Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo sądem będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy jest:
1) załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) załącznik nr 2 – formularz oferty Wykonawcy z dnia....................................
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze otrzymuje
Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
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