Umowa

zawarta w dniu ............6 roku w ............. pomiędzy: STIWEK Fundacja na rzecz Społeczeństwa,
Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury, NIP 113-282-86-99, zarejestrowaną pod numerem
KRS 0000378655, reprezentowaną przez ................., zwaną dalej Zamawiającym,
a
..................
zwaną dalej Wykonawcą,
§1
1. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w formie zapytania
ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zadania opisane w załączniku numer ........... do zapytania ofertowego z dnia .................
2. Zakres usług będących przedmiotem niniejszej Umowy określa załącznik numer ......... do zapytania
ofertowego z dnia ................, oraz oferta wykonawcy będące integralną częścią niniejszej umowy.
3. Niniejsza umowa zawarta jest w ramach projektu "e-Urzędy przyjazne przedsiębiorcom"

§2
Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
- rozpoczęcia: w dniu zawarcia umowy
- zakończenia: do 15.08.2018
2. Ze względu na charakter przedmiotu umowy prace związane z jego realizacją będą wykonywane w
etapach określonych w harmonogramie, który zostanie przygotowany przez Wykonawcę i
zaakceptowany przez Zamawiającego w terminie 14 dni po podpisaniu umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu, np. poprzez zwiększenie ilości
etapów lub daty ich realizacji.
4. Termin wykonania Zamówienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie w ust. 1 uważa sie za
dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca przekazał Zamawiającemu przedmiot
zamówienia określony w §1 niniejszej umowy, a prawidłowość jego wykonania została stwierdzona
protokołem końcowym odbioru, z którego będzie wynikać, że Zamawiający nie zgłasza żadnych uwag.
5. Terminy wykonania Zamówienia w zakresie poszczególnych etapów prac, o których mowa w
niniejszym paragrafie w ust. 2 uważa sie za dotrzymane, jeżeli przed jej upływem Wykonawca
przekazał Zamawiającemu przedmiot Zamówienia w zakresie poszczególnych etapów, a
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prawidłowość ich wykonania została stwierdzona protokołami częściowymi odbioru, z którego będzie
wynikać, ze Zamawiający nie zgłasza żadnych uwag.

§3
1. Zrealizowany przedmiot umowy będzie przekazywany komisyjnie Zamawiającemu częściami,
zgodnie z etapami określonymi w harmonogramie realizacji zamówienia na podstawie protokołów
częściowego odbioru.
2. Protokół częściowego odbioru musi zawierać w szczególności: miejsce i datę sporządzenia, wykaz
przeprowadzonych prac, uwagi i zastrzeżenia oraz podpisy osób upoważnionych do odbioru prac.
3. Protokolarnemu odbiorowi częściowemu podlegają wszystkie etapy, o których mowa w §2 umowy.
4. Odbiór etapu wymaga akceptacji wszystkich produktów etapu potwierdzonych pisemnymi
protokołami podpisanymi przez upoważnione osoby od strony Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru etapu najpóźniej na 7 dni przed deklarowanym terminem
odbioru.
6. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze częściowym jakichkolwiek wad w przekazanym
przedmiocie umowy, o którym mowa w §1, Zamawiający prześle Wykonawcy reklamację.
Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w ciągu 24 godzin. Brak odpowiedzi w
określonym terminie oznacza przyjęcie reklamacji. Zgłoszenie oraz odpowiedź na reklamację będzie
składana w elektronicznej (email)
7. Przyjęcie reklamacji oznacza pisemną akceptację wszystkich wyszczególnionych w niej uwag
wniesionych przez Zamawiającego i w oparciu o nie usunięcie wad przedmiotu umowy.
8. Nieprzyjęcie reklamacji jest podstawą do odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wskazanych przez Zamawiającego wad w terminie do 10
dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
10. Przekroczenie wymaganego terminu usunięcia wad, o których mowa w ust 9 stwierdzonych przy
odbiorze częściowym traktowane będzie jako niedotrzymanie terminów umownych.
11. Mając na uwadze wzajemne zależności pomiędzy etapami, o których mowa w §2 umowy po
odbiorze ostatniego etapu nastąpi odbiór końcowy uwzględniający współdziałanie wszystkich
elementów wchodzących w skład przedmiotu umowy.
12. Potwierdzeniem dokonania odbioru przedmiotu umowy będzie podpisanie protokołów
częściowego odbioru oraz protokołu odbioru końcowego.
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13. Zamawiający jest zobowiązany przystąpić do odbioru w terminie 2 dni od dnia zgłoszenia
Wykonawcy gotowości do odbioru lub ustalić w formie pisemnej z Wykonawcą nowy termin odbioru
danego etapu.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje sie wykonywać przedmiot umowy, zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego, a w szczególności Wykonawca:
1.1.oświadcza, że posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności,
1.2.oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie i potencjał niezbędny do realizacji
przedmiotu umowy;
1.3. zobowiązuje sie zapewnić, że osoby wykonujące prace objęte przedmiotem umowy będą
posiadały wykształcenie, wiedze fachowa i doświadczenie umożliwiającą prawidłową i terminową
realizację umowy, w szczególności będą wykonywały swoje obowiązki przy zachowaniu należytej
staranności zawodowej przyjętej dla realizacji umów tego rodzaju;
1.4. zobowiązuje sie terminowo realizować obowiązki wynikające z umowy oraz zobowiązania
wynikające z uzgodnień dokonanych przez przedstawicieli stron w ramach realizacja projektu;
1.5. zobowiązuje sie zapewnić niezwłoczne podejmowanie decyzji związanych z realizacja umowy;
1.6.niezwłocznie

realizować

zgłoszenia

przekazane

przez

upoważnionych

przedstawicieli

Zamawiającego do serwisu gwarancyjnego;
1.7.dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z wykonaniem
umowy, niebędące danymi z zakresu informacji publicznej w rozumieniu ustawy (Dz. U. 2001r. Nr 112
poz. 1198 ze zm.), są poufne i nie mogą być przez Wykonawcę upublicznione lub udostępnione
osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązuje sie umożliwić Wykonawcy dokonanie czynności w celu realizacji
przedmiotu umowy, a w szczególności:
2.1.udostępnić w terminie ustalonym przez Strony niezbędny pomieszczenia, sprzęt i
oprogramowanie Partnerów w celu należytego wykonania przedmiotu umowy;
2.2.wyznaczyć pracowników do współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do realizacji
umowy;
2.3. terminowo realizować zobowiązania wynikające z umowy oraz uzgodnień dokonanych przez
przedstawicieli Stron w ramach realizacja Projektu;
2.4.niezwłocznie dostarczać Wykonawcy informacje lub dokumenty konieczne do realizacji Umowy;
2.5. zapewnić niezwłoczne podejmowanie decyzji związanych z realizacja Umowy;
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3. Wykonawca oraz Zamawiający zobowiązani są do współpracy zgodnie z zasadami
zapisanymi w Umowie, w szczególności do niezwłocznego przekazania sobie wszelkich informacji
mogących mieć wpływ na należytą i terminową realizacje przedmiotu umowy, w szczególności
informowania o wszelkich istniejących lub przewidywanych problemach powstałych w związku z
realizacja umowy.
4. Wszelkie powiadomienia i informacje, które Strony są zobowiązane sobie przekazywać w związku
z zawarciem umowy, będą dokonywane w formie pisemnej, faxem lub pocztą elektroniczną. W
przypadku faxu lub poczty elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi
fakt ich otrzymania.
5. Osobami nadzorującymi realizację umowy są:
Ze strony Wykonawcy:
..................
Ze strony Zamawiającego:
................................
§5
1. Wynagrodzenie całkowite w wysokości ........ zł (słownie: ...............) obejmuje wszystkie działania w
ramach przygotowania się Wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy oraz działania przewidziane
po stronie Wykonawcy w ramach umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie częściami na podstawie faktur wystawionych po
wykonaniu poszczególnych etapów, o których mowa w §2 umowy potwierdzonych podpisanym
obustronnie protokołem odbioru.
3. Faktury będą płatne w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury oraz potwierdzenia dokonania odbioru, przez przelew na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
4. Za dzień płatności uznaje sie dzień, w którym Zamawiający złoży w banku prowadzącym jego
rachunek bankowy polecenie przelewu wynagrodzenia na rachunek Wykonawcy.
5. Wynagrodzenie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

§6
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które Zamawiający może naliczyć w
następujących sytuacjach:
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1.1. za zwłokę w zakończeniu realizacji poszczególnych etapów umowy opisanych w §2 - w wysokości
0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;
1.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych na etapie realizacji umowy – w wysokości 0, 1%
wynagrodzenia brutto, określonego w §5. ust. 1. za każdy dzień zwłoki liczonego od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;
3.Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
§7
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, gdy:
1.1.Wykonawca nie przystąpił do wykonania umowy bez uzasadnionych przyczyn,
1.2.Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni,
1.3.powstanie po stronie Wykonawcy stan niewypłacalności uzasadniający wszczęcie postępowania
naprawczego wobec Wykonawcy,
1.4.wszczęto postępowanie likwidacyjne Wykonawcy,
1.5.nastąpiło zajecie majątku Wykonawcy przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia właściwego
organu,
1.6.Wykonawca realizuje umowę w sposób sprzeczny z jej treścią lub w sposób nienależyty,
1.7.Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy.
2. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod
rygorem nieważności i musi zawierać uzasadnienie.
3.Jeżeli wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od
umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§8
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1. Sprawy sporne mające związek z wykonywaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny
właściwy dla siedziby Powoda.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY
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WYKONAWCA

