Załącznik nr 4 do SIWZ

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. Imię Nazwisko – stanowisko,
2. Imię Nazwisko – stanowisko,
a
Dane Wykonawcy ….. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
Imię i Nazwisko - stanowisko
§1
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie sposobu oznakowania, oznakowanie
i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oznakowanych materiałów promocyjnych na
potrzeby realizacji projektu „Zdolni na start – IV edycja” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanych dalej materiałami.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy został określony w Załączniku nr 1 do niniejszej
umowy, który zawiera wykaz zamawianych materiałów wraz z ich charakterystyką,
przykładowymi zdjęciami, wskazaniem ich ilości oraz opisem zakładanego sposobu ich
oznakowania.
3. Formularz ofertowy zawierający wszystkie pozycje przedmiotu umowy wraz z ilością
i cenami poszczególnych materiałów stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
§2
Wykonawca dostarczy przedmiot umowy określony w §1 w terminie do 21 dni od daty
zawarcia umowy.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania układu graficznego oznakowania
materiałów zgodnie z opisem oznakowań zamieszczonym w Załączniku nr 3 do niniejszej
umowy. Opracowane oznakowanie musi odpowiadać zapisom „Wytycznych dotyczących
oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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 3 dni od podpisania umowy. Zamawiający zaakceptuje projekty
układu oznakowania następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania.
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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 następnego dnia roboczego po dniu 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 wskazanym w załączniku nr 1, na adres ul. Św. Jana 1-3, 87-100 Toruń.
7. Wykonawca zapewni wyładunek materiałów oraz złożenie ich w budynku, w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.
8. Sposób transportu oraz opakowanie materiałów muszą zapewniać zabezpieczenie przed
uszkodzeniami. Za szkody powstałe z winy nienależytego opakowania oraz/lub transportu
winę ponosi Wykonawca.
§4
1. Osobą odpowiedzialną za kontakty Wykonawcy z Zamawiającym jest: Imię Nazwisko,
stanowisko, tel., email.
2. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą i odbioru
przedmiotu umowy jest: Imię i Nazwisko – stanowisko, tel. , e-mail.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Zamawiający wypłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości kwota z oferty (słownie: kwota z oferty).
2. Płatnikiem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956-19-45-671,
Regon 871121290.
4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w
terminie 21 dni od skutecznego dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury wraz z protokołem potwierdzającym dostarczenie materiałów.
5. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek
bankowy Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy 1 % wynagrodzenia, o którym mowa
w §5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
2) za niewykonanie przedmiotu umowy, przy czym za niewykonanie przedmiotu umowy
strony rozumieją niedostarczenie przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od upływu terminu
wskazanego w §2, bądź odmowę wykonania umowy. W takim przypadku wysokość kary
wynosi 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust. 1.
2. Kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
jeżeli poniesiona szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Zapłata kar umownych może nastąpić poprzez potrącenie kwoty kary umownej
z wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1.
§7
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej nieważności.
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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 2013 r. poz. 907 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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