PROJEKT UMOWY
RW-OW-I.
Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/………/2020

Zawarta w Warszawie w dniu………2019 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie przy ul.
Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Województwa,
w imieniu, którego – na podstawie udzielonego pełnomocnictwa – działają Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i Daniel
Łaga – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, NIP 113-245-39-40, REGON 015528910
a;
…………………………………………………………………………………………….zwanym dalej „Wykonawcą”.
Do umowy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843
z późn. zm.) nie stosuje się przepisów tej ustawy.
§ 1.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Przedmiotem umowy jest usługa wykonania i dostarczenia 476 sztuk podziękowań w formie oprawionego w
antyramy plexi dyplomu dla Kół Gospodyń Wiejskich w związku z realizacją w województwie mazowieckim w 2020
roku zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: zadanie
2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.”
W ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie
z zaakceptowanym projektem podziękowań stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz formularzem
oferty Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji zaakceptowanego projektu podziękowań, o którym mowa w ust.
2. W przypadku skorzystania z tego prawa Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uwagi Zamawiającego i przekazać
projekt podziękowań do zamawiającego w celu akceptacji dokonanych zmian.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy określony w ust.1 do Departamentu Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich na adres ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa.
Dostarczone dyplomy powinny być opisane (liczba sztuk w danej paczce), a waga każdej paczki nie może
przekraczać 5 kg.
Termin wykonania umowy ustala się do 9 października 2020 roku.
§ 2.

1.
2.
3.

Stwierdzenie wykonania przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu końcowego podpisanego przez obie
strony.
Stwierdzone podczas odbioru zamówienia wady ilościowe i jakościowe, Wykonawca usunie niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie trzech dni od dnia zgłoszenia wad.
Protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia dokumentu księgowego.
§ 3.

1.
2.

Wynagrodzenie
za
realizację
przedmiotu
umowy
wyniesie……………….zł
brutto
(słownie:…………………………złotych 00/100 groszy)1.
Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy, po wykonaniu zadania, w terminie 30 dni
od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

1

Środki zabezpieczone w budżecie WM w dziale 010, rozdz.01095, § 4300 - Uczestnictwo Województwa Mazowieckiego w targach,
szkoleniach, konferencjach, konkursach, w tym o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Sieć Dziedzictwa Kulinarnego
Mazowsze, Dożynki Województwa Mazowieckiego -10.3.6. UPOWSZECHNIANIE_ROLNICTWA
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________
Laureat Polskiej Nagrody Jakości. Urząd realizuje zadania w oparciu o zintegrowany system zarządzania zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09,
PN-ISO/IEC 27001:2014-12, OHSAS 18001:2007, Systemem Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym oraz na podstawie wytycznych PN-ISO 26000.

3.
4.

Za datę dokonania płatności Strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do
banku.
Dokument księgowy na którym zamieszczony zostanie przez wykonawcę numer umowy.
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
§ 4.
1.

2.
3.
4.

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 przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zdolności, doświadczenie i środki materialne oraz sprzęt do
wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonywać z należytą starannością.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przedstawioną ofertą stanowiącą załącznik
do niniejszej umowy.
Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez
pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 5.

W przypadku niewykonania umowy w terminie Zamawiający może odstąpić od umowy lub udzielić Wykonawcy
dodatkowego terminu. W przypadku udzielenia Wykonawcy dodatkowego terminu strony ustalają, że Wykonawca
będzie w opóźnieniu dopiero w przypadku przekroczenia tego dodatkowego terminu.
6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 1%
wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20% tego wynagrodzenia.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto w przypadku
niewykonania umowy, nienależytego wykonania umowy albo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy, o których
mowa w §2 ust. 2, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 20%
wynagrodzenia.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego mu wynagrodzenia naliczonych przez Zamawiającego kar
umownych.
11. W przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, a także nieusunięcie wad dotyczy tylko części
przedmiotu umowy – kary umowne zostaną naliczone proporcjonalnie. Tak naliczona kara umowna nie może być
jednak niższa niż 1.000,00 zł.
12. W przypadku, gdy Wykonawca należycie wykonał tylko część przedmiotu umowy, a okoliczności wskazują, że w
pozostałej części umowa nie zostanie wykonana lub nienależycie wykonana – Zamawiający może od umowy odstąpić
w całości albo ją wypowiedzieć w części jeszcze nie wykonanej lub wykonanej nienależycie i zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie odpowiadające należycie wykonanej części umowy. Wykonawca zobowiązany jest odebrać na swój
koszt dostarczone rzeczy: w przypadku odstąpienia od umowy – w całości, w przypadku wypowiedzenia umowy – w
części objętej wypowiedzeniem. Postanowienia o karach umownych stosuje się.
5.

§ 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 Wystawcy w związku z realizacją niniejszej umowy
z wyjątkiem:
1) informacji publicznie dostępnych,
2) informacji, w których posiadanie Wykonawca wszedł, bez naruszenia prawa, z innych źródeł,
3) informacji, co do których Wystawca 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
§ 7.

1.
2.
3.
4.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla
swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo sądem będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
Załącznikiem stanowiącym integralną część Umowy jest oferta na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy,
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiający, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.
Zamawiający

Wykonawca

