UMOWA (Wzór)
Nr……./……
Została zawarta w dniu …………………….. roku w Warszawie, pomiędzy:
Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Pana Zdzisława Sipierę — Wojewodę
Mazowieckiego, z upoważnienia którego działa:
…………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….,
reprezentowaną przez :
zwanym dalej Wykonawcą.
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z postanowieniami
art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017,
poz. 1579 t.j.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, Strony oświadczają co następuje:

§ 1.
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest w szczególności:
1) Wykonanie projektu Logotypu zgodnie z wymaganiami zamawiającego i systemem
identyfikacji wizualnej dla Projektu „Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez
administrację rządową w województwie mazowieckim (WiPER)” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020, dalej łącznie zwanego Logotypem oraz przeniesienie autorskich praw
majątkowych do logotypu;
2) Dostarczenie fabrycznie nowych materiałów reklamowych szczegółowo określonych
w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 1
do niniejszej Umowy zwanych dalej „Materiałami„;
3) Oznakowane materiałów reklamowych zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów w zakresie
działań promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020, stanowiącymi Załącznik nr 2 do Umowy zwane dalej
„Wytyczne” oraz zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego logotypem, o którym mowa
w pkt 1.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
Wytycznymi i treścią Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy przy zachowaniu najwyższej
staranności, uwzględniając zawodowy charakter prowadzonej działalności.
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4. Wykonawca oświadcza, iż:
1) posiada wiedzę, doświadczenie, urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania
Przedmiotu Umowy,
2) personel Wykonawcy wykonujący prace w ramach realizacji Przedmiotu Umowy posiada
doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy,
§ 2.
Termin realizacji umowy i wykonanie Umowy
1. Realizacja Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do dnia ……………. roku.
2. Wykonawca w ciągu 5 dni od daty podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu 4 propozycje
logotypów do akceptacji Zamawiającemu zgodną z zasadami określonymi w Wytycznych
stanowiących załącznik nr
3. Zamawiający w ciągu 2 dni od daty otrzymania propozycji przekaże Wykonawcy informację
o wyborze logotypu lub zgłosi swoje uwagi.
4. W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego do propozycji logotypów, Wykonawca
zobowiązany jest do ich uwzględnienia w terminie 1 dnia roboczego.
5. Procedura zgłaszania uwag przez Zamawiającego może zostać powtórzona nie więcej niż
2 razy.
6. W wypadku braku uwag Zamawiający zaakceptuje Logotyop przesyłając pisemną akceptacje na
adres e-mail Wykonawca
7. W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego lub w przypadku braku akceptacji
w wypadku dwukrotnie zgłoszonych uwagach zamawiający ma prawo odstąpić od umowy
i żądać kary umownej o której mowa w § 5 ust 1 pkt 1.
8. Wykonawca w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania zaakceptowanego wzoru logotypu
przygotuje wizualizacją nadruku na materiałach reklamowych.
9. Wykonawca zobowiązuje do opracowania projektu Logotypu w formie papierowej
w 2 egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w plikach CDR oraz JPEG.
10. Wykonawca nie może powierzyć w całości ani w części wykonania Przedmiotu Umowy osobom
trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
11. W przypadku powierzenia podwykonawcom wykonania części Przedmiotu Umowy, Wykonawca
odpowiada za czynności wykonane przez podwykonawców oraz jego personel jak a działania i
zaniechania własne.
§ 3.
Odbiór Przedmiotu Umowy
1. Odbiór Przedmiotu Umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tj. w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, 00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5.
2. Przedmiot Umowy określony w § 1 ust 1 pkt 1 zostanie dostarczony w formie wydruku
i w postaci elektronicznej na nośniku CD i DVD.
3. Wszelkie koszty związane z dostarczeniem tj. koszty transportu obciążają Wykonawcę.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1
Umowy oraz zgodnie z zakresem określonym w § 1 Umowy i Załączniku nr 1 do Umowy.
5. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania Protokołu Odbioru bez
żadnych uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wszystkie czynności
odbiorcze, w tym również związane z uwzględnianiem uwag lub zastrzeżeń Zamawiającego
powinny zakończyć się w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o terminie dostawy, z co najmniej
dwudniowym wyprzedzeniem.
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7. Odbiór Przedmiotu Umowy określonego w § 1 pkt 2 polegać będzie na sprawdzeniu
dostarczonych Materiałów celem:
1) sprawdzenia zawartości asortymentowej i ilościowej dostawy oraz jej zgodności
ze specyfikacją określoną w Załączniku Nr 1 do niniejszej Umowy (odbiór ilościowy),
2) sprawdzenia sprawności technicznej poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy (odbiór
jakościowy).
8. Zamawiający dokona odbioru Materiałów lub zgłosi zastrzeżenia uzasadniające odmowę
dokonania odbioru. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru Materiałów w szczególności
w przypadku stwierdzenia wad lub usterek wybranych Materiałów, niekompletności dostawy,
a także uchybienia innym obowiązkom Wykonawcy określonych w Umowie.
9. W przypadku zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, do Przedmiotu Umowy
określonego w § 1 Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie tych uwag lub zastrzeżeń,
w którym Wykonawca na własny koszt i ryzyko obowiązany jest do ich uwzględnienia
w całości. W takim przypadku procedura odbioru zostanie przeprowadzona ponownie, stosownie
do postanowień niniejszego paragrafu. Za datę odbioru uważa się datę odbioru poprawionego,
uwzględniającego wszystkie uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego.
10. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wykonawcę lub uwzględnienia ich niezgodnie
z tym, co zgłosił Zamawiający, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub
w części oraz żądania kary umownej o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Umowy, a w wypadku
nieskorzystania z prawa do odstąpienia, kary umownej o której mowa w § 5 ust.1 pkt 2.
11. Wykonanie Przedmiotu Umowy będzie potwierdzone podpisaniem Protokołu Odbioru przez
strony, w tym ze strony Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń.
12. Odpowiedzialność za Przedmiot Umowy dostarczony przez Wykonawcę przechodzi
na Zamawiającego w momencie podpisania Protokołu Odbioru.
§ 4.
Wynagrodzenie i Warunki płatności
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot Umowy określony w § 1
oraz
za przeniesienie autorskich praw majątkowych wynosi: ……….. zł brutto (słownie:
………………), tj. cena netto wynosi …………….. zł (słownie: ………………..) oraz podatek
VAT ……………..zł (słownie: ……………………….) .
2. Ceny jednostkowe Logotypu i poszczególnych materiałów reklamowych zawiera Załącznik Nr
1 do Umowy.
3. Podane w ust. 1 łączne wynagrodzenie brutto zawiera wszystkie koszty związane z realizacją tej
Umowy w tym w szczególności: podatku VAT, koszty transportu, koszty załadunku
i rozładunku, wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych,
oznakowanie Materiałów, i wszelkie inne koszty z tym związane.
4. Należność płatna na podstawie faktury po wykonaniu Przedmiotu Umowy określonego
w § 1 wraz z dołączonym Protokołem Odbioru podpisanym ze strony Zamawiającego bez uwag
i zastrzeżeń,
5. Zapłata za Przedmiot Umowy nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Zapłata nastąpi przelewem na konto podane na fakturze.
6. Wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020.

§ 5.
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Kary Umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego
w § 4 ust. 1;
2) za opóźnienie w dostarczeniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% wartości Umowy brutto
określonej w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości
0,5% wartości Umowy brutto określonej w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienie
4) za naruszenie zobowiązania określonego w § 8 ust. 5 i ust 6 Umowy – w wysokości 20 000,00
zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/groszy) za każde naruszenie.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych
na zasadach ogólnych odszkodowania.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
§ 6.
Rękojmia
1. Wykonawca zapewnia ze wykonany Przedmiot Umowy będzie wolny od wad fizycznych
i prawnych.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady Przedmiotu Umowy
zmniejszające jego wartość lub użyteczność, ze względu na cel oznaczony w Umowie oraz
wynikający z jego przeznaczenia.
3. W przypadku wystąpienia wady w okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę
w terminie 3 dni od daty zgłoszenia wady.
4. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust 3 Zamawiający uprawniony jest zlecić
usunięcie wad Przedmiotu Umowy osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy przez okres 12 miesięcy
którego bieg rozpoczyna się od dnia podpisania Protokołu Odbioru. Zamawiający może
dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi po terminie określonym w zdaniu poprzednim, jeżeli zgłosił
Wykonawcy wadę w/w terminie.
§ 7.
Prawa autorskie
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot Umowy określony w § 1 ust 1 pkt 1 stanowi
Utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o „Prawie autorskim
i prawach pokrewnych” (Dz.U. z 2016 r. poz. 666) oraz gwarantuje że przekazane
Zamawiającemu Utwory (każdy z osobna) w ramach realizacji Umowy, ani korzystanie z nich
przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z Umową, nie będą naruszać praw własności
intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, ani praw do baz danych.
2. Jeżeli Zamawiający poinformuje Wykonawcę o jakichkolwiek roszczeniach osób trzecich
zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z Utworami przekazanymi Zamawiającemu
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym zarzucających naruszenie praw własności
intelektualnej, Wykonawca podejmie wszelkie działania mające na celu zażegnanie sporu
i będzie zobowiązany naprawić każdą szkodę, za którą Zamawiający może stać się
odpowiedzialny, lub do której naprawienia może zostać Zamawiający zobowiązany oraz poniesie
w związku z tym wszelkie koszty, w tym koszty zastępstwa procesowego od chwili zgłoszenia
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roszczenia oraz koszty odszkodowań. W szczególności, w razie wytoczenia przeciwko
Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Wykonawca
wstąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości
wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. Ponadto, jeśli używanie Utwory
przekazane Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy staną się przedmiotem jakiegokolwiek
powództwa o naruszenie praw własności intelektualnej Wykonawca wybierze na swój własny
koszt jedno z poniższych rozwiązań:
1) uzyska dla Zamawiającego prawo dalszego używania w trakcie realizacji Umowy
na zasadach określonych w Umowie lub
2) zmodyfikuje inne Utwory przekazane Zamawiającemu w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy tak, żeby były zgodne z Umową, ale wolne od jakichkolwiek wad lub roszczeń osób
trzecich.
Strony potwierdzają, że żadne z powyższych postanowień nie wyłącza:
1) możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych
Kodeksu cywilnego lub wykonania uprawnień przez Zamawiającego wynikających z innych
ustaw, ani
2) dochodzenia odpowiedzialności z innych tytułów określonych w Umowie.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, przenosi
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1
pkt 1 (każdego Utworu z osobna) oraz prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych,
przenoszenia tych praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian, prawem
zezwalania na wykonywanie praw zależnych i wykonywania praw zależnych. Przeniesienie
autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz przeniesienie prawa do zezwalania
na wykonywanie praw zależnych, o których mowa w niniejszym ustępie, uprawnia
do nieograniczonego w czasie i co do terytorium rozporządzania i korzystania na następujących
polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy w
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór/y utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
3) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne
udostępnianie Utworu/ów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu
i w czasie przez siebie wybranym,
4) dowolnego wykorzystywania Utworu/ów jego/ich dowolnych części w szczególności
do prezentacji, łączenie fragmentów z innymi Utworami, sporządzanie wersji
obcojęzycznych,
5) wprowadzanie do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej, w tym do Internetu
i Intranetu,
6) dowolnego przetwarzania w tym, modyfikacji, wykorzystywania jej jako podstawy lub
materiału wyjściowego do tworzenia innych utworów w rozumieniu przepisów ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez Zamawiającego i osoby trzecie.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt
1 obejmuje również prawo do korzystania, pobierania pożytków i rozporządzenia wszelkimi
opracowaniami wykonanymi przez Zamawiającego, na zlecenie Zamawiającego lub za zgodą
Zamawiającego bez konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, przenosi
na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych oraz zezwala
Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych na polach eksploatacji określonych w ust. 4
powyżej, oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywania tych praw
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zależnych. Zamawiający uprawniony jest również do przeniesienia prawa zezwalania
na wykonywanie praw zależnych na dowolne podmioty.
7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw do zezwalania na wykonywanie praw
zależnych do Przedmiotu Umowy nastąpi bezwarunkowo z chwilą podpisania przez Strony
odpowiedniego Protokołu Odbioru.
8. W okresie od dnia dostarczenia Przedmiotu Umowy do momentu podpisania przez Strony
Protokołu Odbioru, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie oraz zezwala na
wykonywanie praw zależnych na warunkach, w tym polach eksploatacji określonych w ust. 4
powyżej, w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.
9. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność
nośników, na których utrwalono Przedmiot Umowy.
§ 8.
Prawo audytu
1. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia audytu sposobu realizacji Umowy przez
Wykonawcę.
2. Zamawiający może powierzyć przeprowadzenie audytu osobie trzeciej.
3. Zamawiający jest zobowiązany poinformować Wykonawcę o audycie z wyprzedzeniem
co najmniej 2 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, podając listę audytorów upoważnionych
do przeprowadzenia audytu.
4. Wykonawca jest zobowiązany:
1) udostępnić audytorom dokumentację związaną z realizacją Umowy;
2) udzielić odpowiedzi na pytania audytorów na piśmie nie później niż w terminie 3 dni
roboczych.
5. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia kontroli wykonania Umowy przez instytucje
zarządzające funduszami, z których finansowana jest niniejsza Umowa, Komisję Europejską lub
inną instytucję uprawnioną do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów,
w tym, w szczególności do umożliwienia przedstawicielom instytucji przeprowadzającej kontrolę
nieograniczonego dostępu do miejsc, w których realizowana jest Umowa
do wszystkich dokumentów i plików komputerowych związanych z realizacją Umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Umowy
do dnia 31 grudnia 2023 r. w sposób zapewniający jej dostępność, poufność i bezpieczeństwo
oraz do informowania Zamawiającego o miejscu archiwizacji dokumentów związanych
z realizacją Umowy.
§ 9.
Klauzula poufności
1.

Informacje udostępniane Wykonawcy w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy będą
traktowane przez Wykonawcę jako istotne (w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej
rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od niej) i mogą być ujawniane wyłącznie tym
pracownikom i upoważnionym przedstawicielom, których obowiązkiem jest realizacja Umowy,
pod rygorem pociągnięcia przez Zamawiającego do odpowiedzialności za naruszenie poufności.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji istotnych, w posiadanie
których wejdzie w trakcie wykonywania Umowy, w szczególności:
1) nieujawniania i niezezwalania na ujawnienie informacji w jakiejkolwiek formie w całości lub
w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
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2) zapewnienia, że personel oraz inni współpracownicy Wykonawcy, którym informacje
zostaną udostępnione nie ujawnią i nie zezwolą na ich ujawnienie w jakiejkolwiek formie
w całości lub w części jakiejkolwiek osobie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego,
3) zapewnienia prawidłowej ochrony informacji przed utratą, kradzieżą, zniszczeniem,
zgubieniem lub dostępem osób trzecich nieupoważnionych do uzyskania informacji,
o których mowa w ust. 1 powyżej,
4) przejęcia na siebie wszelkich roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego,
wynikających z wykorzystania przez Wykonawcę danych uzyskanych w czasie wykonywania
Umowy w sposób naruszający ich postanowienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania informacji, o których mowa w ust.
1 powyżej, do innych celów niż wykonywanie czynności wynikających z Umowy bez uprzedniej
zgody Zamawiającego wyrażonej pisemnie pod rygorem nieważności.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym
przypadku ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, pozostającym
w sprzeczności z postanowieniami Umowy.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie
dotyczy przypadków, gdy informacje te:
1) stały się publicznie dostępne, jednak w inny sposób niż w wyniku naruszenia Umowy,
2) muszą zostać udostępnione zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa, orzeczenia sądu lub uprawnionego organu administracji państwowej;
w
takim
przypadku
Wykonawca
będzie
zobowiązany
zapewnić,
by udostępnienie informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej nastąpiło tylko i wyłącznie
w zakresie koniecznym dla zadośćuczynienia powyższemu obowiązkowi.
§ 10.
Zmiany Umowy
1.
2.
3.

Niedopuszczalna jest zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 Umowy.
Zamawiający dopuszcza zmiany istotnych postanowień Umowy w przypadkach przewidzianych
w art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
§ 11.
Odstąpienie od Umowy

1. Zamawiający oprócz przypadków przewidzianych w kodeksie cywilnym zastrzega sobie prawo
do odstąpienia od Umowy w przypadku:
1) gdy opóźnienie Wykonawcy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy
przekroczy 10 dni roboczych;
2) dostarczenia przez Wykonawcę Materiałów niespełniających wymogów określonych
w Załączniku nr 1 do Umowy i Załączniku nr 2;
3) bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu
wykonywania Umowy, w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał prace w sposób
wadliwy albo sprzeczny z Umową;
4) jeżeli suma kar umownych przekroczy wartość wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.
1 Umowy,
5) innych przypadkach przewidzianych w Umowie.
2. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa

o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 nie później niż w terminie 30 dni od dnia określonego
w § 2 ust 1.
§ 12.
Postanowienia Końcowe
1. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
2. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy oraz do podpisania protokołów odbioru Strony
wyznaczają:
1)
ze strony Wykonawcy: ……………, e-mail: ………………, tel.: ……………..
2)
ze strony Zamawiającego: …………………..
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017,
poz. 1579 t.j.).
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy przeznacza się
dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy.

1.
2.
3.

Załączniki:
Szczegółowa specyfikacja zamówienia
Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie działań promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2000.
Wzór Protokołu Odbioru

Zamawiający:

Wykonawca:
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