Załącznik nr ….. do SIWZ
Wzór umowy
UMOWA O DZIEŁO Nr .……………………........./2012
zawarta w dniu .........................................2012 roku
pomiędzy
Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2,
reprezentowanym przez:
1. ……………………. – ………………………………………………..
2. ……………………. – ………………………………………………..
zwanym „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………..
zwanym „Przyjmującym zamówienie”
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie i montaŜ przez Przyjmującego zamówienie …. tablic
informacyjnych w projekcie realizowanym przez województwo kujawsko-pomorskie
pn. „Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego - wsparcie opieki
nad zabytkami w 2012 roku” w ramach Działania 3.3 Rozwój infrastruktury kultury
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.
2. Szczegółowy opis sposobu wykonania tablic informacyjnych, ich treści oraz sposobu
montaŜu zawiera załącznik do niniejszej umowy (załącznik nr ……… do SIWZ).
Lokalizację miejsc montaŜu tablic zawiera załącznik do niniejszej umowy (załącznik
nr …….. do SIWZ).
3. Tablice informacyjne zostaną wykonane i zamontowane do dnia ……..

1.

2.
3.

4.

§2
Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości
…………………………………………………………………………..…….….. zł. brutto
(słownie: ………………………………………………………………..… złotych brutto),
przy czym cena jednostkowa wykonania i montaŜu tablicy wynosi …………….. zł. brutto
(słownie: ……………………………………………………………...…… złotych brutto).
Wynagrodzenie określone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Przyjmującego
zamówienie z tytułu wykonania umowy.
Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Przyjmującego zamówienie w terminie 30 dni kalendarzowych
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Podstawą wystawienia faktury jest dostarczenie protokołów odbioru oraz dokumentacji
fotograficznej zamontowanych tablic.
Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.
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5. Płatnikiem kwoty, o której mowa w ust. 1 jest Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956-19-45-671,
Regon 871121290.
6. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wystawiona przez ………………...
(zapis dotyczy Przyjmującego zamówienie działającego w formie konsorcjum).
7. Wzajemne rozliczenia pomiędzy ……………………………………...………………….. a
……………………………………………………………. nastąpią poza Zamawiającym
(zapis dotyczy Przyjmującego zamówienie działającego w formie konsorcjum).

1.

2.

3.
4.

5.
6.

§3
Odbiory przedmiotu umowy następować będą oddzielnie dla kaŜdego Partnera projektu
pn. „Dziedzictwo kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego – wsparcie opieki
nad zabytkami w 2012 roku” zwanego dalej Partnerem, wskazanego w załączniku
do niniejszej umowy (załącznik nr …….. do SIWZ).
Odbiór dzieła potwierdzony będzie podpisem na protokole odbioru przez przedstawiciela
Partnera, przedstawiciela Zamawiającego oraz przedstawiciela Przyjmującego
zamówienie.
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi nie wcześniej niŜ po zakończeniu montaŜu tablicy
informacyjnej.
JeŜeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, Ŝe przedmiot umowy nie osiągnął
gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia montaŜu, lub jeśli Przyjmujący
zamówienie nie wywiązał się z obowiązków, o których mowa w niniejszej umowie,
przedstawiciel Zamawiającego odmawia dokonania odbioru.
JeŜeli w toku czynności i odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia
przedstawiciel Zamawiającego odmawia odbioru do czasu usunięcia wad.
W przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, przedstawiciel
Zamawiającego odmawia odbioru.

§4
1. Przyjmujący zamówienie udziela Zamawiającemu gwarancji na okres wskazany
w załączniku do niniejszej umowy i na zasadach tam określonych (załącznik nr ..
do SIWZ).
2. Termin gwarancji biegnie od dnia odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3.
§5
W przypadku gdy Przyjmujący zamówienie nie przystąpi do usuwania wad zgodnie
z zasadami gwarancji określonymi w załączniku do niniejszej umowy (załącznik nr ….
do SIWZ), Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi,
a kosztami w pełnej wysokości obciąŜy Przyjmującego zamówienie.
§6
Bez pisemnej zgody Zamawiającego Przyjmujący zamówienie nie moŜe powierzyć
wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim.
§7
1. Przyjmujący zamówienie zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust.1 za kaŜdy
dzień opóźnienia w wypadku nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,
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2.

1.
2.
3.

2) w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1
w wypadku niewykonania przedmiotu umowy, przy czym za niewykonanie
przedmiotu umowy Zamawiający uzna odmowę jego wykonania bądź opóźnienie
dłuŜsze niŜ 30 dni w stosunku do terminu, o którym mowa w § 1 ust. 3,
3) w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1
za nieterminowe wywiązanie się z warunków gwarancji określonych w załączniku
do niniejszej umowy (załącznik nr …. do SIWZ),
4) w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 w przypadku
nie usunięcia uszkodzeń o których mowa w § 9.
Kara umowna nie wyłącza moŜliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych.
§8
Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy upowaŜnia
się ze strony Zamawiającego …………………………………...
Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy upowaŜnia
się ze strony Przyjmującego zamówienie ………………………
Zmiana osób, o których mowa w ust.1 i 2, następuje poprzez pisemne powiadomienie
drugiej strony i nie stanowi zmiany treści umowy.

§9
Za uszkodzenia budynku lub innego obiektu podczas montaŜu tablic informacyjnych
odpowiada Przyjmujący zamówienie. Oznacza to, Ŝe Przyjmujący zamówienie na własny
koszt jest zobowiązany naprawić uszkodzenia budynku lub innego obiektu powstałe podczas
montaŜu tablic informacyjnych w terminie 7 dni. W przypadku nie usunięcia uszkodzeń
Zamawiający moŜe zlecić naprawę na koszt Przyjmującego zamówienie.
§ 10
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego,
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).
3. Spory Strony poddają pod rozstrzygnięcia sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Przyjmującego zamówienie.
ZAMAWIAJĄCY

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE
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