Załącznik nr 4
UMOWA O DZIEŁO Nr …………………………………………………….
zawarta w dniu …………………….. 2013 roku,

pomiędzy

Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu, 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2, zwanym dalej
Zamawiającym reprezentowanym przez:
1.
2.

……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….

a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………., zwanym dalej Wykonawcą.

1.

2.
3.

1.
2.

§1
Przedmiotem
umowy
jest
zaprojektowanie
sposobu
oznakowania,
oznakowanie
i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oznakowanych materiałów informacyjno-promocyjnych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz
Edukacji Regionalnej, Klubu Odkrywców Historii Regionu zwanych dalej materiałami.
Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przedmiotu
umowy.
Zakres rzeczowy przedmiotu umowy został określony w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, który
zawiera listę zamawianych materiałów wraz z ich charakterystyką, przykładowymi zdjęciami,
wskazaniem ich ilości oraz opisem zakładanego sposobu ich oznakowania.
§2
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w §1 w terminie do 40 dni od daty zawarcia umowy.
Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia materiałów partiami. Jednakże Wykonawca musi
powiadomić Zamawiającego o planowanej dostawie przynajmniej na 2 dni przed każdą planowaną
dostawą.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

§3
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania układu graficznego oznakowania materiałów zgodnie
z opisem oznakowań zamieszczonym w Załączniku nr 4 do niniejszej umowy. Opracowane oznakowanie
musi odpowiadać zapisom „Wytycznych dla beneficjentów z zakresu promocji projektów realizowanych
w ramach RPO WK-P” oraz „Księgi identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności”. Wykonawca
przekaże Zamawiającemu wersje elektroniczne układów graficznych oznakowania w plikach co najmniej:
.jpg i .cdr.
2. Zamawiający zastrzega sobie po konsultacji z Wykonawcą, możliwość zmiany sposobu oznakowania
materiałów, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu wysokości wynagrodzenia określonego
w §5 ust. 1.
3. Przed przystąpieniem do produkcji docelowej materiałów objętych przedmiotem umowy, Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekty oznakowania poszczególnych materiałów w terminie
7 dni od podpisania umowy. Zamawiający zaakceptuje projekty układu oznakowania w ciągu 2 dni
roboczych dla Zamawiającego od dnia ich otrzymania.
4. Zamawiane materiały muszą zawierać oznaczenia naniesione zgodnie ze szczegółowym opisem
oznakowania danego materiału określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
5. Przed dostarczeniem całej partii każdego z zamawianych materiałów, Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu próbkę każdego z materiałów. Akceptacja próbek przez Zamawiającego nastąpi w ciągu
2 dni roboczych dla Zamawiającego od dnia ich otrzymania. Dostarczone ostatecznie materiały muszą
być zgodne z przedstawioną wcześniej i zaakceptowaną próbką.
6. Wykonawca dostarczy w ramach wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1, materiały w liczbie oraz
rodzaju na adres ul. Św. Jana 1/3, 87-100 Toruń lub inny adres wskazany przez Zamawiającego na
terenie Torunia. Ostateczny adres dostawy zostanie ustalony przez strony umowy najpóźniej w
przeddzień planowanej dostawy przedmiotu umowy.
7. Wykonawca zapewni wyładunek materiałów oraz złożenie ich w budynku, w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać czynności określone w ust. 7 z użyciem odpowiednich środków
zabezpieczających ciągi komunikacyjne, pomieszczenia, ściany i podłogi przed uszkodzeniem. Za szkody
wyrządzone w mieniu Zamawiającego, powstałe w skutek realizacji przedmiotu umowy
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
9. Sposób transportu oraz opakowanie materiałów muszą zapewniać zabezpieczenie przed uszkodzeniami.
Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania oraz/lub transportu winę ponosi Wykonawca.
10. Poszczególne rodzaje materiałów zostaną dostarczone w opakowaniach zbiorczych, których masa
jednostkowa nie będzie przekraczać 25 kg. Na każdym opakowaniu zbiorczym Wykonawca umieści
trwale na jednej ze ścianek opakowania zbiorczego białą etykietę w formacie nie mniejszym niż 1/8 A4,
która będzie zawierać obowiązkowo informacje takie jak: nazwa dostarczonego materiału, kolor
przedmiotu (jeżeli dany przedmiot był zamawiany w różnych kolorach), liczbę szt. danego przedmiotu
w danym kartonie.

1.

1.

2.

1.

§4
Osobą odpowiedzialną za kontakty Wykonawcy z Zamawiającym jest: Pan Kamila Łajczak, pracownik
Biura Europejskich Programów Edukacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego, Tel.:…………………………….. , e-mail: k.lajczak@kujawsko-pomorskie.pl.
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i odbioru przedmiotu umowy
jest: Pan/Pani …………………………………………., Tel.: ……………………….., e-mail: ………………………………..l.
§5
Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy
wynagrodzenie
w
wysokości
……………………………….
brutto
(słownie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….).
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2.
3.

4.
5.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

1.

2.
3.

Powyższe wynagrodzenie obejmuje również zwrot ewentualnych wydatków jakie poniósł Wykonawca
w celu należytego wykonania przedmiotu umowy.
Płatnikiem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest Urząd Marszałkowski Województwa KujawskoPomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956-19-45-671, Regon 871121290.
Zapłata wynagrodzenia, za wykonanie usługi nastąpi przelewem na konto Wykonawca w terminie 30 dni
od skutecznego dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz
z protokołem potwierdzającym dostarczenie materiałów.
Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek bankowy
Zamawiającego.
Umowa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
§6
Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru.
Zamawiający wyznaczy swoich przedstawicieli właściwych do dokonania odbioru.
W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i przedstawiciele Wykonawcy.
Odbiór dokonany będzie w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia wykonania przedmiotu umowy.
O gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego. Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru w formie pisemnej. Termin biegnie od dnia,
w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający
wyznacza dzień i godzinę odbioru.
Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości
do odbioru z powodu stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa
w niniejszej umowie, Zamawiający odmawia dokonania odbioru.
Zamawiający ma prawo odmówić odbioru w wypadku, gdy nie zostanie dostarczony choćby jeden
element przedmiotu umowy lub chociażby jeden element przedmiotu umowy ma wady.
§7
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a. za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy 0,5% wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust.
1, za każdy dzień opóźnienia,
b. za niewykonanie przedmiotu umowy, przy czym za niewykonanie przedmiotu umowy strony
rozumieją niedostarczenie przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od upływu terminu wskazanego
w §2, bądź odmowę wykonania umowy. W takim przypadku wysokość kary wynosi 25%
wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1.
Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli
poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Zapłata kar umownych może nastąpić poprzez potrącenie kwoty kary umownej z wynagrodzenia
określonego w §5 ust. 1.

§8
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 759, poz. 113 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 Wykonawcy.

Wykonawca:

Zamawiający:
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