WOA/262-04/19 – broszury EFS 2019
Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA nr ………... (projekt zmodyfikowany)
zawarta w dniu ………………. r. w Krakowie pomiędzy:
Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie, os. Szkolne 37, 31-978 Kraków,
NIP 677-210-86-05, którą reprezentuje Dyrektor ………………..
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a:
firmą ..............................................................................................................................................................., którą
reprezentuje ..............................................................................................., zwaną dalej „Wykonawcą”.
Wykonawca wyłoniony został w toku postępowania w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z zasadą konkurencyjności.
§1
Umowa dotyczy wykonania i dostawy do 8 Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych materiałów
informacyjnych w postaci broszur w formie ulotek i zakładek w ramach projektu EFS
POWR.02.10.00-00-0008/18-00 „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych”
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza
Edukacja Rozwój realizowanego przez Centrum Informatyczne Edukacji w partnerstwie
z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie oraz firmą IT Systems and Solutions Sp. z o.o.
w cenach z oferty Wykonawcy wg załącznika nr 1 do SIWZ, z którego kopia jest integralną
częścią niniejszej umowy i stanowi jej przedmiot.
§2
1. Uprawnionymi do bezpośredniej współpracy i odpowiedzialnymi za przebieg i realizację umowy są:
ze strony Zamawiającego ……………………………. ,
ze strony Wykonawcy ........................................................
2. Potrzeby i uzgodnienia związane z wykonaniem usługi jak w § 1 przekazywane będą
pisemnie przez ustanowione w ust. 1 osoby.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy na swój koszt i ryzyko przedmiotu umowy
w ostatecznym terminie do dnia 06-12-2019 r. (termin realizacji oznacza ostateczny dzień w
którym materiały będą znajdowały się w dyspozycji Zamawiającego ale w miejscu
wskazanym, jako miejsce dostawy).
2. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji zamówienia.
§4
1. Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie dostawy oraz jakość dostarczanych
towarów i zgodność z opisem i wymaganiami zawartymi w SIWZ i ofercie.
2. Odbiór ostateczny jakościowy i ilościowy dostarczonych materiałów zostanie
przeprowadzony w miejscu dostawy przez każdą komisję okręgową.
3. W ramach wynagrodzenia za wykonanie i dostawę broszur Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie wraz z prawami zależnymi do wykorzystanych
w produkcie materiałów graficznych
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4. Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie dokonuje wymiany błędnie wykonanych
broszur, po interwencji Zamawiającego podjętej na podstawie uzyskanych od odbierających
zgłoszeń o wadach.
5. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do wymiany błędnie wykonanych broszur
w terminie do 30 dni od zgłoszenia takiej konieczności, Zamawiającemu przysługuje prawo
powierzenia wymiany na produkty wolne od wad osobom trzecim, na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towarów w cenach określonych w formularzu
cenowym oferty przez okres obowiązywania umowy.
§5
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych
informacji potrzebnych do realizacji dostaw opisanych w § 1 umowy.
§6
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od momentu uzyskania wiadomości
o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. W takim
przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu realizacji udokumentowanej
fakturami części dostaw.
§7
1. Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie brutto w kwocie:
.......................... (słownie zł: ............................................................................................), w
przypadku realizacji całości zakresu zamówienia z oferty w innym przypadku wynagrodzenie
płatne będzie za rzeczywistą ilość dostarczonych materiałów na podstawie wystawionych
faktur.
2. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę równolegle z realizowaną dostawą.
3. Zapłata nastąpi w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury.
4. W przypadku zwłoki w zapłacie, Zamawiający wypłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
5. Należność płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
6. Zmniejszenie zakresu realizowanych dostaw wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ nie
może być podstawą do żadnych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
§8
Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:
1. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §7 umowy za każdy dzień
zwłoki.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §7.
3. Za zwłokę w wymianie ujawnionych po dostawie wadliwych materiałów na wolne od wad,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% cen brutto tych
urządzeń.
4. Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
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§ 10
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
§ 11
1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego
swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego
i likwidacyjnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą
polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla
Zamawiającego rzeczowo sąd powszechny.
§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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