Załącznik nr 2 do siwz ZP 72/2013/CSW
UMOWA
Umowa nr RARR/CSW/

/2013

Zawarta w dniu .............. 2013 r. w Rzeszowie,
pomiędzy:
Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., wpisaną przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr 0000008207, NIP: 813-00-10-538, Regon: 690260330, kapitał zakładowy
w wysokości 25 866 000,00 PLN, opłacony w całości; ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,
reprezentowaną przez:
1. ...
2. ...
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a
..........
reprezentowanym przez:
1. ...
2. ...
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,
Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego (numer w RARR SA: ZP 72/2013/CSW) w rozumieniu
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.
907), zawarta została umowa o następującej treści:

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Zapewnienie
noclegu, wyżywienia oraz ubezpieczenia dla minimalnie 25 – maksymalnie 42
uczestników seminarium wyjazdowego realizowanego w ramach projektu
„SNIFFER DOG – ANIMATOR INNOWACJI” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.

Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest w ramach projektu pn.:
„SNIFFER DOG – ANIMATOR INNOWACJI” jest realizowany w okresie od 01.10.2012
do 30.06.2014
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV
Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i
wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

3.

Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w terminach i zgodnie z warunkami
wyczerpująco określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z
załącznikami.
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1.

§3
1. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: ........ tel.
......... e-mail: ...........,
2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest: ......, tel:
...... , fax: ......, e-mail ....
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§2
1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy, Wykonawca z zastrzeżeniem ust. 4 otrzyma
wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej kwoty …………………… zł brutto (słownie:
…………………………… brutto), wyliczonej zgodnie z ceną jednostkową, wskazaną w
ofercie, obejmującą wykonanie usługi objętej przedmiotem umowy dla jednego
uczestnika seminarium.
2. Cena jednostkowa brutto, obejmująca wykonanie usługi objętej przedmiotem umowy
dla jednego uczestnika podana w ofercie jest niezmienna do końca realizacji
przedmiotu umowy.
3. Cena jednostkowa brutto, obejmująca wykonanie usługi objętej przedmiotem umowy
dla jednego uczestnika podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty wykonania
przedmiotu umowy.
4. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie
za faktycznie zrealizowany przedmiot umowy, obliczone jako iloczyn ceny
jednostkowej brutto, wskazanej w ofercie, obejmującej wykonanie usługi objętej
przedmiotem umowy dla jednego uczestnika i liczby uczestników biorących udział w
seminarium.
5. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę, z wyszczególnieniem na tym dowodzie
księgowym tematu przedmiotu zamówienia: „Nocleg, wyżywienie oraz ubezpieczenie
dla (wpisać ostateczną liczbę uczestników) uczestników seminarium wyjazdowego
realizowanego w ramach projektu „SNIFFER DOG – ANIMATOR INNOWACJI”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego”, z uwzględnieniem liczby uczestników biorących udział w seminarium.
6. Wynagrodzenie jest płatne przelewem, w terminie do 14 dni od otrzymania faktury /
rachunku przez Zamawiającego.
7. Fakturowanie i płatność po wykonaniu w całości przedmiotu zamówienia.
8. Warunkiem wystawienia faktury / rachunku i wypłaty wynagrodzenia jest podpisany
protokół odbioru dokumentów, zawierający numer umowy, nazwę, datę realizacji
przedmiotu zamówienia, datę przekazania dokumentów, nazwę/opisu dokumentu,
wskazanie osób przekazujących i odbierających, podpisy osób.
9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury / rachunku niespełniającego
warunków określonych w ust. 5, powyżej Zamawiający uzna fakturę / rachunek za
nieprawidłowo wystawioną i zwróci go Wykonawcy, a termin zapłaty będzie liczony od
dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury / rachunku do siedziby
Zamawiającego.
10. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za zrealizowanie przedmiotu
zamówienia w terminie do 30 dni od daty doręczenia do siedziby Rzeszowskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego RARR S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, oryginałów
prawidłowo wystawionych faktur VAT lub rachunków potwierdzonych przez
przedstawiciela Zamawiającego dokonującego odbioru przedmiotu umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktur lub rachunków w terminie do 7
dni kalendarzowych od daty realizacji usług wynikających z przedmiotu umowy.
12. Zamawiający nie udziela zaliczek.
13. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności
przysługujących wykonawcy z tytułu niniejszej umowy.

§4
Wykonawca zobowiązuje się wykonać swoje świadczenia stanowiące przedmiot Umowy
z dołożeniem najwyższej staranności przewidzianej dla usług objętych niniejszą Umową,
ze szczególnym uwzględnieniem zasad dotyczących bezpieczeństwa żywienia.
§5
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi.
(lub w zależności od zapisów w ofercie)
Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie przedmiotu umowy
w następującym zakresie: (zakres dla podwykonawców jak w ofercie).
2. W przypadku powierzenia wykonania w części lub w całości przedmiotu umowy
podwykonawcy lub podwykonawcom, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ich
należyte wykonanie.
3. Wzajemne stosunki podwykonawcy z Wykonawcą nie wchodzą w zakres niniejszej
umowy.
§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez
Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia.
3. Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.
4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§8
1. Prawem właściwym w zakresie niniejszej umowy jest prawo polskie.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z
uwzględnieniem art.144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
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§7
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym bez wyznaczenia
dodatkowego terminu w wypadku gdy Wykonawca narusza postanowienia niniejszej
Umowy oraz żądać kary umownej, o której mowa w § 7.
2. Przyczynami odstąpienia od umowy, za które odpowiada Wykonawca są w
szczególności związane ze stwierdzeniem przez Zamawiającego braku należytej
staranności w zakresie realizacji przedmiotu umowy i nie wywiązywanie się z zapisów
umowy.
3. Odstąpienie może nastąpić w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach określonych w ust.1.
4. W razie zaistnienia 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, zgodnie z art. 145 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy.

4. Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują
się rozstrzygać w drodze postępowania sądowego przed sądem miejscowo właściwym
dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzono w ….……. jednobrzmiących egzemplarzach, ……..dla Wykonawcy i
trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:
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WYKONAWCA :
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