Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

UMOWA Nr W/UMWM-UU/POR/OR/................./2020
zawarta dnia ............................................. 2020 r. w Warszawie pomiędzy:
Województwem Mazowieckim z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa,
NIP 113-245-39-40, REGON 015528910 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym
przez Waldemara Kulińskiego – Sekretarza Województwa - Dyrektora Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
a
„............................................................................”, z siedzibą……………................................
……………………………………………………
NIP ...............................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
..................................................................
zwanymi dalej „Stroną” lub „Stronami”
Umowa zostaje zawarta z uwzględnieniem art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na
wykonaniu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
w Warszawie robót remontowych – malarskich, w siedzibie Delegatury Radom
ul. Kościuszki 5a
( przedmiot umowy).
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze Szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia i wymagań stawianych Wykonawcy robót, z Przedmiarem
robót, a także z ofertą Wykonawcy z dnia…..………......, stanowiącymi odpowiednio
załącznik nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy.
§2
1. Przekazanie przez Zamawiającego do dyspozycji Wykonawcy, miejsca realizacji
przedmiotu umowy, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy wraz ze
wskazaniem przez Zamawiającego miejsca poboru przez Wykonawcę wody i energii
elektrycznej.
2. Zamawiający nieodpłatnie zapewni Wykonawcy: pobór energii elektrycznej i dostawę
wody.
§3
Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy – w ciągu 14 dni od dnia zawarcia
umowy.
§4
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę:
.................………………………zł PLN (słownie:...................................................) brutto.
Zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie nakłady
potrzebne do wykonania przedmiotu umowy . Wynagrodzenie umowne nie będzie
podlegać waloryzacji.
2. Wynagrodzenie umowne, o który mowa w ust.1, uwzględnia również wszelkie inne koszty
związane i wynikające z realizacji przedmiotu umowy, w szczególności koszty:
1) przygotowania dokumentów koniecznych do odbioru robót przez Zamawiającego;
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2) zabezpieczenia przed uszkodzeniem: okien, parapetów, drzwi, podłóg, schodów,
grzejników, mebli, oświetlenia pomieszczeń i urządzeń stanowiących ich
wyposażenie itp.;
3) wywozu i składowania odpadów budowlanych w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami .
Rozliczenie kosztów wykonania przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu jego
realizacji i sporządzeniu protokołu odbioru końcowego, fakturą, którą Wykonawca
przedłoży Zamawiającemu najpóźniej 30 dni po zakończeniu odbioru końcowego.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności wynikającej z faktury w terminie
14 dni, od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu, na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze.
Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający poleci swojemu bankowi
przelać na rachunek bankowy Wykonawcy należną kwotę wynagrodzenia.

§5
1. Przekazane miejsce realizacji przedmiotu umowy podlega ochronie, sprawowanej przez
Wykonawcę, od uszkodzenia, zniszczenia, kradzieży, pożaru i zalania., itp. Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za materiały i urządzenia stanowiące własność
Wykonawcy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za powstałe szkody, w tym wynikające
z uchybień przepisów BHP i p.poż. jak również w wyniku następstw nieszczęśliwych
wypadków-dotyczących jego pracowników i osób trzecich-powstałych w związku
z realizowanym przedmiotem umowy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów
o parametrach i standardach zgodnych z wymaganiami przedstawionymi
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z materiałów przez siebie zakupionych.
Zastosowane materiały i wyroby muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Unii Europejskiej.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu w ciągu 24 godzin usterki
lub szkody powstałej z jego winy, na terenie przekazanym dla realizacji przedmiotu
umowy.
6. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, przed zgłoszeniem do odbioru,
Wykonawca uporządkuje miejsce realizacji przedmiotu umowy .
Koordynatorem ds. realizacji będzie: ..................................................................................
§6
Fakturę należy wystawiać na Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26,
03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, wskazując w niej następujące dane:
1) Nabywca: Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa,
NIP: 113-245-39-40;
2) Płatnik/odbiorca faktury: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
3) numer niniejszej umowy.
§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na przedmiot umowy. Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna się dnia następnego po końcowym odbiorze przedmiotu
umowy.
2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego:
1) usunięcia wady fizycznej przedmiotu umowy;
2) wykonania przedmiotu umowy lub dotkniętej wadą jego części od nowa - w
przypadku, kiedy samo usuniecie wady nie umożliwia użytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem.
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W przypadku wykrycia wad w okresie gwarancji lub rękojmi Zamawiający niezwłocznie
zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie wyznaczając jednocześnie datę spotkania w celu
sporządzenia protokołu uzgadniającego termin i sposób usunięcia wady. Jeżeli spotkanie
w celu sporządzenia protokołu nie odbędzie się z winy Wykonawcy lub jeżeli Strony nie
uzgodnią sposobu i terminu usunięcia wady, Zamawiający sam określi termin i sposób
usunięcia wady.
5. Wykonawca po usunięciu wad lub ponownym wykonaniu przedmiotu umowy zawiadomi o
tym Zamawiającego w formie pisemnej. Usunięcie wad musi zostać potwierdzone
komisyjnie, przy udziale obu Stron umowy. Z czynności tych sporządzony zostanie
protokół.
6. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wady lub ponownego wykonania
przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 3, lub nie wykona tych obowiązków
w terminie ustalonym zgodnie z uregulowaniem zawartym w ust. 4, Zamawiający ma
prawo zlecić wykonanie tych obowiązków innemu podmiotowi, a kosztami ich wykonania
obciążyć Wykonawcę.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych przedmiotu
umowy, istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady ujawnione po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

4.

§8
1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 ust 1 i 2.
2. Gotowość do odbioru przedmiot umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu emailem na
adres:techniczny@mazovia.pl
3. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnego wniosku. Razem
z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu
umowy, a w szczególności: atesty, aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby
i urządzenia, wymagane przepisami certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje
zgodności i certyfikaty zgodności.
4. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od
złożenia wniosku przez Wykonawcę o dokonanie odbioru końcowego.
5. Końcowy odbiór robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.
6. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego, stwierdzone zostaną wady przedmiotu umowy to
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru do czasu
usunięcia wady i wyznacza Wykonawcy termin w którym wada musi zostać usunięta;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:
a) obciążyć Wykonawcę karą umowną z tytułu nienależytego wykonania umowy w
wysokości 20% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem,
b) odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt
Wykonawcy – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem.
7. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
8. Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze zawiadomi o tym
Zamawiającego w formie pisemnej. Usunięcie wad musi zostać potwierdzone komisyjnie,
przy udziale obu Stron umowy. Z czynności tych sporządzony zostanie protokół.
9. W razie nie usunięcia wad przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od uzgodnionego
protokolarnie terminu, Zamawiający zleci usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.
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§ 9 Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz
w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od
następnego dnia po upływie terminu na usunięcie wady;
3) z tytułu odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od umowy z przyczyn leżących
wyłącznie po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Za przekroczenie terminów płatności, ustalonych w § 4 umowy, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie
3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,
przewyższającego wysokość należnych kar umownych, na zasadach ogólnych,
określonych w kodeksie cywilnym.
§ 10 Odstąpienie od umowy
1. Strony umowy postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu
cywilnego:
1) Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez wskazania
uzasadnionej przyczyny, odbioru robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy
lub/i podpisania protokołu odbioru;
2) Zamawiający może odstąpić od umowy bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy:
a) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania przedmiotu umowy
przez okres dłuższy niż 15 dni, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
albo opóźnia się z wykonaniem umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne
żeby zdołał ją ukończyć w umówionym terminie,
b) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny
z umową, pomimo pisemnego wezwania go do zmiany sposobu wykonania i
wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,
c) w przypadku rozwiązania firmy lub wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
d) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy- w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a
Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia z tytułu wykonania części przedmiotu
umowy.
2. Czynność odstąpienia od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z określeniem daty
odstąpienia od umowy i uzasadnieniem, pod rygorem nieważności.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego albo Wykonawcę Strony
obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi przy
udziale Zamawiającego szczegółową inwentaryzację wykonanej części przedmiotu
umowy według stanu na dzień odstąpienia od umowy i zgłosi Zamawiającemu do
odbioru,
2) Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy usunie materiały,
narzędzia i urządzenia stanowiące jego własność.

1.
2.
3.

§ 11 Postanowienia końcowe
Zmiana niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą Stron umowy, w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.
Zakazuje się cesji praw i obowiązków wynikających z umowy bez zgody drugiej Strony
oraz ustanowienia zastawów na wierzytelnościach wynikających z umowy.
Zamawiający oświadcza, że:
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Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych
w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z
dnia 4 maja 2016 r., dalej: RODO), dla których Administratorem danych osobowych
jest Województwo Mazowieckie, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim.
Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych,
określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji,
w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej
strony do realizacji niniejszej umowy.
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego, po uprzednim wyczerpaniu możliwości
ugodowego załatwienia sprawy.
Integralną część umowy stanowią:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań stawianych Wykonawcy
robót - załącznik Nr 1 do umowy;
2) Przedmiar robót – załącznik Nr 2 do umowy;
3) Oferta Wykonawcy z dnia……………….. – załącznik nr 3 do umowy;
4) Informacja – załącznik Nr 4 do umowy.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2
egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

www.mazovia.p
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