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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Umowa nr  ZP/PN/SZP/4/2013 (wzór) 

 
zawarta w dniu ………………... w Szczawnie- Zdroju 

 
pomiędzy: 

 
Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A  z siedzibą w Szczawnie- Zdroju 

przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy KRS w dniu 08.10.2001  

pod numerem KRS 0000043944  
Zarząd której tworzą: 

Sławomir Hunek – Prezes Zarządu 
Artur Sawrycz – Wiceprezes Zarządu 

posiadającą kapitał zakładowy  9 790 000,00 zł. 
reprezentowaną przez: 

Sławomira Hunka – Prezesa  Zarządu 

 
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”. 

 
a 

………………… 
zwanym w dalszej treści umowy  „Wykonawcą” 

 

§ 1 

Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, art. 10 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U.2010r. Nr 113, poz. 759  z późn. zm). 

§ 2 

O ile treść Umowy nie stanowi inaczej, następujące terminy lub zwroty, użyte w niniejszej 
Umowie, posiadają następujące znaczenie: 

1. „Umowa” oznacza umowę w sprawie Zamówienia Publicznego zawartą między 
Zamawiającym i Wykonawcą wraz ze wszystkimi aneksami i załącznikami do tej Umowy; 

2. „Strona” oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności od kontekstu, a “Strony” 
oznacza łącznie Zamawiającego i Wykonawcę; 

3. „Usługi” oznaczają usługi w rozumieniu obowiązujących przepisów o zamówieniach 
publicznych będące przedmiotem zamówienia zgodnie z opisem zawartym w niniejszej 
umowie oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;  
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4.  „SIWZ” oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia; 

5. „Zamówienie Publiczne” oznacza zamówienie publiczne w rozumieniu obowiązujących 
przepisów o zamówieniach publicznych, w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy. 

6. „Projekt” oznacza realizowany przez Zamawiającego projekt wskazany i opisany w §3. 

§ 3 

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt pn. „Laboratorium 
biznesu” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry 
gospodarki, Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”, Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery 
nauki i przedsiębiorstw” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 

§ 4 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Projektu 
usługi polegającej na opracowaniu i druku następujących materiałów promocyjnych: 

a) Plakaty: format B2, druk jednostronny, pełen kolor (4+0), papier: kreda błysk 
ok.135 g/m2, Nakład: 50 egz. 

b) Ulotki: format A4 składane na 3, druk dwustronny, pełen kolor (4+4), papier 
ok.150 g/m2 błysk, Nakład: 100 egz. 

2. Zamawiający kierując się treścią art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
przewiduje niżej wymienione zmiany w treści umowy: 

a) Zmiany w zakresie terminów wykonania usługi w okolicznościach, których Strony 
niniejszej umowy nie mogły przewidzieć. 

b) Opóźnień i przerw w realizacji zamówienia  wynikających z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego. 

c) Opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi w 
tym siły wyższej , których zaistnienie nie można przypisać Wykonawcy. 

3. W przypadku okoliczności o której mowa w § 4 ust 2 niniejszej umowy, każda zmiana 
terminu wykonania usługi musi zostać stwierdzona na piśmie w formie aneksu do 
umowy. 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższą usługę i dostarczyć przedmiot zamówienia 
zgodnie z wytycznymi zawartymi w SIWZ  do siedziby Zamawiającego na swój koszt  
i odpowiedzialność do 21.02.2013r. 

§ 6 

1. Wykonawca będzie świadczyć usługi z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi 
praktykami przyjętymi przy świadczeniu usług tego rodzaju. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania na potrzeby projektu Laboratorium 
biznesu jednolitej koncepcji wizualizacji materiałów promocyjnych. 

3. Na każdej przedmiotowej publikacji, Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia znaków 
graficznych: logotyp Projektu Laboratorium biznesu, logotyp Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki oraz logo Unii Europejskiej wraz z odniesieniem (podpisem) Europejski 
Fundusz Spółeczny, stosowanymi zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie „Wytyczne 
dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, który  
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Zamawiający przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest 
do stosowania zasad tworzenia reprodukcji emblematów. 

4. Po podpisaniu umowy Zamawiający w terminie 3 dni roboczych przekaże Wykonawcy 

zakres informacji jaki powinien znaleźć się na plakatach i ulotkach. 

5. Poprawki bądź zmiany do projektu graficznego Wykonawca naniesie nieodpłatnie w 

terminie 3 dni roboczych.  

6. Wytworzenie materiałów promocyjnych przez Wykonawcę nastąpi dopiero po całkowitej 

akceptacji projektu wyrażonej na piśmie przez Zamawiającego za pomocą poczty 

elektronicznej lub faksu. 

 
§ 7 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy wynosi  ………………., w 
tym należny podatek VAT w wysokości …………… zł. Wynagrodzenie netto za 
zrealizowanie przedmiotu umowy wynosi: …………….. zł. 

2. Podstawą dokonania zapłaty wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 będą łącznie: 
 obustronnie podpisany protokół odbioru stwierdzający należyte wykonanie świadczenia 

w zakresie ilościowym i jakościowym wszystkich elementów przedmiotu umowy; 
sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron 

 poprawnie wystawiona faktura VAT; przy czym faktura powinna zawierać wskazanie w 
odrębnych pozycjach kwot wynagrodzenia za każdy z elementów przedmiotu 
zamówienia tz. osobno ulotki i osobno plakaty. 

3. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie wydatki poniesione przez Wykonawcę związane 
z realizacją usługi objętej niniejszą umową. 

4. Ceny zawarte w formularzu ofertowym nie mogą ulec zmianie przez czas trwania umowy. 
5. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienia lub wstrzymanie płatności, które nie były 

spowodowane jego działaniem. Zamawiający przekazuje Wykonawcy środki finansowe  
w terminie zależnym od daty otrzymania płatności z Instytucji Pośredniczącej (IP II). 

6. Faktura VAT wystawiona i dostarczona zostanie przez Wykonawcę do Dolnośląskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno- Zdrój, NIP: 886-000-34-
33, REGON: P- 890004750 po obustronnym pozytywnym zatwierdzeniu protokołu odbioru o 
którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

7. Zapłata faktury zostanie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, 
w ciągu 14 dni od daty przedłożenia (dostarczenia) faktury Zamawiającemu; przy czym za 
dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. W przypadku błędnie wystawionej faktury termin płatności liczony będzie od daty złożenia 
faktury korygującej. 

 
§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia na piśmie reklamacji związanej z jakością 
techniczną realizowanego zamówienia. 

2. Reklamację, o której mowa w ust. 1 Zamawiający zgłosi Wykonawcy na piśmie wraz ze 
wskazaniem stwierdzonych wad oraz wyznaczeniem terminu nie dłuższego niż 7 dni 
kalendarzowych na ich  usunięcie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad, na własny koszt w terminie ustalonym 
przez Zamawiającego lub w sytuacji, gdy jest to niemożliwe, w terminie uzgodnionym z  
Zamawiającym i potwierdzonym w formie pisemnej.  

4. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy w sposób   
sprzeczny z warunkami niniejszej umowy lub będzie uchylał się od terminowego  
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usunięcia wad Zamawiający po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia w 
wyznaczonym terminie  może  odstąpić od umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do powstrzymania się z wykonaniem obowiązku zapłaty 
wynagrodzenia do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad w związku ze zgłoszoną 
reklamacją.   

 
§ 9 

1.    W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma  prawo 
do naliczenia następujących kar umownych: 
a) za niezgodną z terminem określonym w § 5 umowy realizację zamówienia w wysokości  
2 % wartości brutto zamówienia, określonej w §7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 
potrącając kwotę kar umownych bezpośrednio przy zapłacie faktury VAT, dotyczącej realizacji 
zamówienia; ponad to Zamawiający może w takim przypadku odstąpić od umowy z 
zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. 
b) za nie usunięcie w terminie wad stwierdzonych przez Zamawiającego, o których mowa w 
§ 8 w wysokości 2 % wartości brutto zamówienia, określonej w §7 ust.1, za każdy dzień 
opóźnienia. 
c) w wysokości 20 % wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy w 
przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 
2. W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie uniemożliwiającym 
wykorzystanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie wypłaci wynagrodzenia o którym 
mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy. 
3. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, gdy wartość kar umownych jest niższa 
niż wartość powstałej szkody. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej 
szkody. 
4.  Wykonawca może naliczyć karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy brutto w 
przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę na skutek okoliczności za które 
odpowiedzialność ponosi Zamawiający, które nie pozwolą na realizację przedmiotu umowy. 

 
§ 10 

Wykonawca nie może powierzyć wykonania całości lub części przedmiotu zamówienia osobie 
trzeciej bez zgody Zamawiającego.  

§ 11 

W razie niemożności wykonania czynności określonych w niniejszej umowie Wykonawca jest 
zobowiązany natychmiast powiadomić o tym Zamawiającego na piśmie. 

 
§ 12 

Za realizację  niniejszej Umowy odpowiadają następujące osoby : 
1) ze strony Wykonawcy: …………………….. 
2) ze strony Zamawiającego: Anna Izbińska – Tel. 74 64 80 441. 

 
§ 13 

Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym w 
przypadku gdyby Instytucja Pośrednicząca (IP II) odstąpiła od realizacji Projektu bądź jego 
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części albo gdyby kontrola sposobu prowadzenia zadań określonych w umowie doprowadziła 
do stwierdzenia rażącego pogwałcenia przez Wykonawcę obowiązków w niej zawartych.  

§ 14 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania 
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 15 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U.2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 
§ 16 

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony poddadzą pod 
rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 17 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
 
 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 

 


