Załącznik nr 4 do SIWZ
projekt
Umowa Nr .../ODzKMCh-II etap/09
zawarty w dniu .................... 2009 roku
pomiędzy:
GMINĄ MIASTO CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1 , 86 – 200 Chełmno
reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Chełmna – Mariusza Kędzierskiego
zwanym dalej „ZAMAWIĄCYM”
a
.....................................................
reprezentowanym przez:
......................................................
zwanym dalej "WYKONAWCĄ"
w sprawie przeprowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w latach 2009 - 2012
dla Projektu pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – II etap”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–
Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

§1
1. Przedmiot umowy obejmuje przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w
latach 2009 - 2012 dla Projektu pn. ,,Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna
– II etap”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko–Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji usługi w oparciu o harmonogram
rzeczowo-finansowy stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej umowy.
§2
1. Termin rozpoczęcia w/w usługi ustala się: od dnia podpisania niniejszej umowy.
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2. Termin zakończenia w/w usługi ustala się na: 30.11.2009 r.

1. Osobą upowaŜnioną do
............................................

§3
koordynacji prac

ze

strony

Wykonawcy

będzie

2. Osobą upowaŜnioną do koordynacji prac ze strony Zamawiającego będzie
.................................................
§4
Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z warunkami określonymi w SWIZ,
złoŜoną ofertą, obowiązującymi w tym zakresie przepisami europejskimi i krajowymi,
stosownymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013, aktualnym stanem wiedzy oraz naleŜytą starannością.
§5
1. Wartość niniejszej umowy została ustalona w formie wynagrodzenia ryczałtowego
wraz z naleŜnym podatkiem VAT w wysokości ............................... PLN
(słownie:.......................................................................................................).
2. Wynagrodzenie Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia nie podlega
waloryzacji.
§6
1. Faktury za wykonane usługi będą wystawiane nie częściej niŜ raz na kwartał na
podstawie protokołu częściowego odbioru wykonania usługi, zaś faktura końcowa na
podstawie końcowego protokołu odbioru robót/wykonania usługi stanowiącej przedmiot
zamówienia.
2. Faktury wystawiane będą zgodnie z pozycjami harmonogramu
finansowego stanowiącego załącznik nr 2 niniejszej umowy.

rzeczowo-

3. Faktury płatne będą w terminie 30 dni licząc od dnia złoŜenia kompletu dokumentów
tj. faktura wraz z protokołem odbioru wykonania usługi w siedzibie Zamawiającego na
Konto
Wykonawcy
w
...............................................................
Nr
konta
.............................................................................
4. W przypadku zauwaŜenia przez Zamawiającego usterki po dokonaniu zapłaty,
Wykonawca dokona nieodpłatnie niezbędnych poprawek w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
§7
1. Za nie dotrzymanie warunków umowy strony naliczą kary umowne w następujący
sposób :
a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie odstępującego,
odstępujący płaci 10% wartości umowy;
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b/ za nie dotrzymanie terminu określonego w § 2 0,5% wartości niniejszej umowy za
kaŜdy dzień zwłoki w formie potrącenia z naleŜnego wynagrodzenia;
c/ za kaŜdy dzień zwłoki w wykonaniu zakresu rzeczowego objętego harmonogramem
w wysokości 1 % wartości niniejszej umowy;
d/ za nie usunięcie w wyznaczonym terminie usterek w wysokości 0,5% wartości
niniejszej umowy za kaŜdy dzień zwłoki.
2. Strony zastrzegają moŜliwość dochodzenia odszkodowania
w przypadku gdy kary nie pokrywają strat Zamawiającego.

uzupełniającego

§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem niewaŜności wymagają formy pisemnej.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. 2007r Nr 223,poz. 1655 z póź. zm.).

Umowę sporządzono w dwóch
egzemplarzu dla kaŜdej ze stron.

§ 10
jednobrzmiących

egzemplarzach,

ZAMAWIAJĄCY

po

WYKONAWCA

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załącznik Nr 3 – Oferta Wykonawcy
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jednym

