Znak sprawy: SEKP/RPO/2010/1

Załącznik nr 6 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 i nr 161, poz. 1078)
przedmiot zamówienia: opracowanie graficzne, wykonanie, druk i dostawę publikacji,
ulotek oraz gadżetów promocyjno-informacyjnych dla Stowarzyszenia Euroregion Karpacki
Polska

W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcą. Zamawiający wymaga, aby w treści umowy znalazły się zapisy określone
w niniejszym Załączniku i zobowiązania wynikające ze złożonej oferty.
1. Zamawiającym jest Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska, ul. Grunwaldzka 15, 35959 Rzeszów, NIP 813-32-05-337, REGON 691539554.
2. Wykonawcą
jest………………………………………………………………….………
reprezentowany
przez
……………………………
NIP…………………………………
REGON……………………………
3. Przedmiotem umowy jest opracowanie graficzne, wykonanie, druk i dostawa publikacji,
ulotek oraz gadżetów promocyjno-informacyjnych zgodnie z zapisami Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Strony umowy ustalają, że usługa będzie wykonana w terminie do 08.02.2011 r.
5. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy własnym transportem do siedziby
Zamawiającego pod adresem: Biuro Strategii i Projektów SEKP, Kościuszki 4/10-11; 35030 Rzeszów.
6. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie
umowne, ustalone na podstawie cen wyszczególnionych w Formularzu Ofertowych
Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
7. Wynagrodzenie to ustala się na kwotę ................ + podatek VAT .............., co stanowi
łącznie ..................... zł brutto (słownie: ................................................................)
8. Cena wskazana w pkt. 6 i jej składniki cenotwórcze nie ulegnie zmianie do końca trwania
umowy.
9. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po podpisaniu przez obie
strony protokołu zdawczo-odbiorczego.
10. Zapłata za wykonanie przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w pkt. 3 umowy nastąpi
po realizacji zamówienia w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
poprawnie wystawionej faktury wraz z podpisanym przez obie strony protokołem zdawczoodbiorczym, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
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11. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi
przelać na wskazane konto kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.
12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w pkt 6.
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 0,5% wartości
umowy brutto określonej w pkt. 6 za każdy dzień opóźnienia licząc od pierwszego dnia po
upływie terminu określonego w pkt. 4.
13. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z pkt. 12, Zamawiający
w pierwszej kolejności potrąci je z wystawionej faktury.
14. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
15. W razie stwierdzenia wad Zamawiający złoży stosowną reklamację Wykonawcy, który
udzieli odpowiedzi na nią w ciągu 7 dni, a po bezskutecznym upływie tego terminu
reklamacja uważana będzie za uznaną w całości zgodnie z żądaniem Zamawiającego.
16. Prawa autorskie i inne prawa do wydrukowanych publikacji należą tylko i wyłącznie do
Zamawiającego.
17. Publikacje wymienione w 3.3.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostaną
opatrzone nadrukiem o następującej treści: „Copyright © Stowarzyszenie Euroregion
Karpacki Polska Wszelkie prawa zastrzeżone.”
18. Publikacje określone w 3.3.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ani żadna ich
część, bez zgody właściciela nie mogą być wykorzystane w systemach odtwarzalnych
bądź reprodukowane jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, elektronicznym,
mechanicznym lub innym.
19. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron,
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
20. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadku: zmiany
terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
21. 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 tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
22. Spory, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, strony przekażą do rozstrzygnięcia
przez właściwy Sąd powszechny w Rzeszowie.
23. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
24. Integralną część umowy stanowić będzie załącznik – Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia.
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