Załącznik nr 2 do siwz ZP 38/2014/CES
UMOWA
Umowa nr RARR/CES/

/2014

Zawarta w dniu ............. 2014 r. w Rzeszowie,
pomiędzy:
Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w: Rzeszowie ul. Szopena
51, 35-959 Rzeszów, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008207, o opłaconym
kapitale zakładowym w wysokości 25 866 000 PLN, o numerze NIP: 813-00-10-538,
o numerze REGON: 690260330,
zwaną dalej „Zamawiającym”, w imieniu której działają:
1. ……………………………………………….
2. ………………………………………………
a ......
reprezentowanym/ą przez:
1. ………………………………………
2. ……………………………………....
Zwanym dalej „Wykonawcą”.

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego (numer w RARR SA: ZP 38/2014/CES) w rozumieniu ustawy
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zawarta została
umowa o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Wsparcie
finansowe dla NGO (organizacji pozarządowych) na zakup usług wynikających
z potrzeb zidentyfikowanych w trakcie doradztwa w ramach realizowanego projektu.
2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn:
- Projekt pn.: „NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji
pozarządowych w woj. podkarpackim” realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
- Informacje o projekcie:
Numer i nazwa Priorytetu: Priorytet V – Dobre rządzenie.
Numer i nazwa Działania:. Działanie 5.4 – Rozwój potencjału trzeciego sektora
Numer i nazwa Poddziałania: Poddziałanie 5.4.2 – Rozwój dialogu obywatelskiego,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Instytucja, w której został złożony wniosek: Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej.
Nr konkursu: DWF_5.4.2_7_2011
Okres realizacji projektu: od 01.10.2012r. do 30.06.2015r.
Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie.
Nazwa Beneficjenta: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Strona | 2
- Umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.05.04.02-00-E06/11
- zawarta w dniu 25.10.2012 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej,
ul. Nowogrodzka 1/3/5, a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
w Rzeszowie.
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu umowy zgodnie z siwz.
4. Wykonawca jest zobowiązany na wszystkich opracowanych przez siebie materiałach
oraz w korespondencji prowadzonej w związku z realizacją niniejszej umowy umieścić
logo i oznaczenia wskazane przez Zamawiającego.
5. Wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności koszty: opakowania,
przesłania, ubezpieczenia na czas przewozu i związane z tym ryzyko przypadkowej
utraty lub uszkodzenia ponosi Wykonawca.
§2
1. Wykonawca stwierdza, że posiada kwalifikacje i odpowiedni sprzęt do realizacji
zamówienia i przyjmuje je do wykonania na warunkach ustalonych niniejszą umową.
2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w terminach i zgodnie z warunkami
wyczerpująco określonymi w Szczegółowym opisie i zakresie przedmiotu zamówienia,
stanowiącym załącznik do SIWZ.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia, lub zmniejszenia ilości
i wartości zamówienia jednak nie więcej niż do 20 % wartości całkowitej brutto
w sytuacji gdy zmianie ulegną potrzeby zamawiającego co do ilości materiałów,
czego nie jest w stanie przewidzieć w chwili zawierania umowy.
§3
1. Za czynności wymienione w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości
łącznej ……………… zł brutto (słownie: ………………….. złotych brutto) płatne przelewem,
po odbiorze przedmiotu umowy, stwierdzonym protokołem w terminie 30 dni od dnia
dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku do siedziby
Zamawiającego.
2. Strony nie dopuszczają możliwości przenoszenia praw i obowiązków jak również
przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§4
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu co najmniej 6 miesięcy gwarancji na materiały
promocyjne, stanowiące przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę nie może być krótszy od okresu
gwarancji udzielanej przez producentów poszczególnych elementów przedmiotu
umowy.
3. Każdy z okresów gwarancyjnych, o których mowa powyżej liczony będzie od daty
podpisania protokołu odbioru.
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4. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych.
5. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji odebrać przedmiot umowy nie
później niż następnego dnia roboczego od zgłoszenia wady/usterki przez
Zamawiającego. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku,
z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni uznanych za ustawowo wolne od pracy.
6. Wszelkie koszty związane z wymianą uszkodzonego przedmiotu umowy,
a w szczególności z transportem, opakowaniem, ubezpieczeniem i związane z tym
ryzyko przypadkowej utraty ponosi Wykonawca.
7. W przypadku niedokonania wymiany w terminie 5 dni, Zamawiający może odstąpić od
umowy. Wykonawca zwraca wówczas w terminie 14 dni Zamawiającemu cenę
zapłaconą za uszkodzony przedmiot umowy.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując zamówienie nie naruszy praw
majątkowych osób trzecich i przekaże materiały w stanie wolnym od obciążeń
prawami osób trzecich.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
dzieła, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające
z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Wraz z odbiorem przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego,
w ramach wynagrodzenia określonego w § 4, autorskie prawa majątkowe do
opracowań wykonanych w ramach umowy.
§6
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań zawartych w umowie, w formie kar umownych, w następujących
wypadkach i wysokościach:
1) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto,
2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia
brutto za każdy dzień zwłoki,
3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad,
4) w przypadku niewykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną
w wysokości 20% wartości umowy.

2. W przypadku obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w ust. 1 pkt 1),
albo w przypadku obciążenia Wykonawcy karą umowną, o której mowa w ust. 1 pkt 4)
Zamawiający nie będzie obciążał Wykonawcy karami umownymi za zwłokę
w wykonaniu przedmiotu umowy.
3. Zamawiający może potrącić wymagalne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy na Strona | 4
podstawie wystawionej noty obciążeniowej określającej wysokość kary, po złożeniu
stosownego oświadczenia.
4. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
§7
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: Beata
Stankiewicz tel. 17 740 19 18 e-mail: bstankiewicz@rarr.rzeszow.pl.
2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest:
……………………………………………………….
§8
Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być
zgodne z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.
U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
§9
Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami na tle umowy strony zgodnie poddadzą pod
rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 11
Niniejsza umowa została sporządzona w ………….. jednobrzmiących egzemplarzach,
………………… dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.
…………………………………………
Podpis Wykonawcy

……………………………………….
Podpis Zamawiającego

