Załącznik nr 2 do SWZ

UMOWA

Umowa zawarta w dniu … ………… 2013r. w Sulejówku, na podstawie zapytania o cenę w
trybie zachowania zasady konkurencyjności dla projektów realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,
pomiędzy:
………………………………………………………,
zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
………………………………………. – ………………….
a
……………………………………………………………
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

§ 1.
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

§ 2.
Termin realizacji umowy od … ……………… 2013 roku do … ……………… 2013 roku.

§ 3.
1.

Za wykonanie zlecenia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy

wynagrodzenie w wysokości 00000,00 zł (słownie netto: …………………………. złotych
plus 23% VAT w kwocie 0000,00 zł (słownie VAT: ……………………………….złotych
daje łącznie kwotę 00000,00 PLN brutto (słownie: ……………………………… złotych
2.

00

00

00

/100)

/100), co

/100) .

Rozliczenia będą odbywać się na podstawie wystawionych przez Wykonawcę

faktur, płatne najpóźniej 30 dni po ich przedłożeniu na konto wskazane na fakturze.

§ 4.
1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu przedmiot umowy do
odbioru najpóźniej w terminie ustalonym w §2, a Zamawiający ma obowiązek
przeprowadzi odbiór wykonanej pracy.
2. Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół odbioru, który po podpisaniu
przez obie strony doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

§ 5.
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości
15% wartości umowy brutto, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca.
2. Wykonawca

zobowiązany

jest

zapłacić

Zamawiającemu

karę

umowną

w

wysokości:
a.

0,1 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych

przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, liczone od dania wyznaczonego jako termin
do usunięcia wad,
b.

0,1 % ceny umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 15
% ceny umownej zawartej w § 3 p.1, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.
5. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań przekraczających wysokość
kary umownej.

§ 6.
1. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) jest
nieważna.
2. W trakcie trwania umowy, w przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku
od towarów i usług VAT, strony dokonują zmiany w treści umowy w zakresie jej
aspektów finansowych.
3. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 8.
Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają
orzecznictwu właściwego Sądu.

§ 9.
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

