Wzór

UMOWA NR…………………………….………..
zawarta w Toruniu w dniu ……………………………….. pomiędzy:

Województwem Kujawsko-Pomorskim, z siedzibą w Toruniu 87-100, Plac
Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, REGON 092350613, zwanym w dalszej treści
umowy Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………
…
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………
…
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym/ą przez:
1.
…………………………………………………………………………………………………………….……………………
….
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

§1
1. Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiotowa umowa dotyczy opracowania
autorskiego projektu oraz wykonania, dostarczenia, montażu i demontażu
stoiska województwa kujawsko-pomorskiego oraz Partnerów Projektu –
Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Gminy Miasta Toruń,
Gminy Miasto Włocławek, Gminy-miasto Grudziądz, Miasta Inowrocław oraz
gmin: Aleksandrów Kujawski, Chełmża, Płużnica, Świecie, Brześć Kujawski
i Choceń na Światowych Wiodących Targach Logistyki, Mobilności, IT i
Zarządzania Systemami Zaopatrzenia „transport-logistic” 2019 wraz z obsługą
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techniczną w okresie odbywania się targów w Monachium w dniach od 4 do
7 czerwca 2019 r.
2. Ekspozycja wykonana zostanie na powierzchni 80 m2, stoisko narożne w hali
A4, nr 231 o wymiarach 8 x 10 m.
3. Zakres prac niezbędnych do wykonania stoiska stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
4. Przedmiot umowy obejmuje usługę dodatkowa polegającą na zapewnieniu
cateringu wraz z obsługą.
§2
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Wykonawca wykona zabudowę stoiska wg projektu w terminie do dnia
3 czerwca 2019 r., a demontaż niezwłocznie po zakończeniu targów, tj. w dniu
7 czerwca 2019 r. po godz. 16:00.
Zamawiający oświadcza, że dopełnił wszelkich czynności formalnych
i finansowych w stosunku do organizatora Targów, które umożliwiają
Wykonawcy przystąpienie do rozpoczęcia montażu stoiska.
Zamawiający dokona odbioru stoiska w dniu 3 czerwca 2019 roku po godz.
18:00, na podstawie protokołu odbioru. Niezgłoszenie zastrzeżeń co do
realizacji zabudowy w dniu odbioru (przekazania stoiska) będzie uznane za
przyjęcie przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do wykonania zabudowy
stoiska, Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie i niezwłocznie (wciągu
godziny od powzięcia informacji o uwagach) dokonać korekt w zabudowie,
zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, w oparciu o projekt.
Wykonawca dostarczy materiały konieczne do wykonania zabudowy do
i z targów własnym środkiem transportu, na swój koszt i ryzyko.
Wszystkie materiały użyte do budowy stoiska muszą spełniać wymagane normy
bezpieczeństwa zgodnie z ich przeznaczeniem, a instalacje elektryczne
i wodnokanalizacyjne zostać wykonane przez osoby mające odpowiednie
kwalifikacje i wiedzę z tego zakresu.
Wszelkie reklamacje przedmiotu zamówienia,
ukryte wady i usterki
Zamawiający winien składać w okresie trwania Targów, a Wykonawca
zobowiązuje się do ich niezwłocznych napraw (wciągu godziny od powzięcia
informacji o wadach i usterkach).
W dniu odbioru stoiska Wykonawca przekaże przedstawicielowi
Zamawiającego nazwisko i numer telefonu do osoby, która z ramienia
Wykonawcy będzie dostępna podczas trwania targów do zapewnienia serwisu
technicznego.
Wykonawca zobowiązany jest do kontaktów z Zamawiającym w godzinach
pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, celem
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dokonania uzgodnień dotyczących przedmiotu zamówienia. Pierwsze
uzgodnienia odbędą się w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
10. Zamawiający nie ponosi kosztów ewentualnych usług świadczonych przez
organizatora targów związanych z montażem stoiska na miejscu. Strony ustalają,
że koszty ewentualnych usług montażowych pokrywa Wykonawca stoiska.

§3
1. Kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 i § 2 bez uwag
i zastrzeżeń stanowić będzie podstawę zapłaty umówionego wynagrodzenia.
2.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w kwocie
………….………….. zł brutto (słownie: …………….……….………………………… złotych
brutto). Powyższe wynagrodzenie obejmuje również zwrot ewentualnych
wydatków jakie poniósł Wykonawca w celu należytego wykonania umowy.

3. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy dokonane zostanie ze środków
zabezpieczonych w Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 z następujących projektów pn.;
1)

„Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz atrakcyjności
inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego”,

2)

„Expressway - promocja terenów inwestycyjnych".

4. Zamawiający zapłaci powyższą kwotę wynagrodzenia przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiającego faktury VAT wystawionej na Województwo KujawskoPomorskie, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, NIP 956-19-69-536 z dopiskiem na
fakturze, że płatnikiem należności będzie Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.
5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku
bankowego Zamawiającego.
§4
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary
umowne.
2. Wykonawca zapłaci
wysokościach:

Zamawiającemu

kary

umowne

w

następujących

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - 25%
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2 oraz zwrot wszystkich kosztów
jakie poniósł Zamawiający aby wziąć udział w targach,
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2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stopniu
uniemożliwiającym realizację umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2. Podstawą do wymierzenia
kary umownej będzie protokół zawierający wszelkie uwagi i zastrzeżenia;
3) w przypadku stwierdzenia wad wykonawczych zabudowy polegających na
niestarannym wykonaniu elementów zabudowy, uszkodzeniu elementów
zabudowy, złego stanu technicznego mebli i urządzeń, wyposażenia stoiska
niezgodnego z projektem - 5% kwoty wynagrodzenia za każdą
z wymienionych wyżej wad.
4) w przypadku cateringu niezgodnego z przedłożona ofertą - 2% kwoty
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2. Podstawą do wymierzania kar
umownych jest protokół zawierający wszelkie uwagi i zastrzeżenia.
3. Jeżeli Wykonawca usunie usterki, zgłoszone przy odbiorze stoiska przez
Zamawiającego, w czasie 20 minut od zgłoszenia, Zamawiający nie naliczy kary
umownej, o której mowa w ust. 3.
§5
1. Elementy zabudowy i wyposażenia użyte do realizacji umowy pozostają
własnością Wykonawcy z wyjątkiem elementów, co do których uczynione są
odrębne uzgodnienia np.: flagi, wydruki wielkoformatowe itd.
2. Wykonawca wyraża zgodę na nieodpłatne, bezterminowe i nieograniczone
terytorialne przekazanie Zamawiającemu praw autorskich i pokrewnych do
projektu stoiska na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności na:
1) utrwalanie i zwielokrotnianie obrazu ekspozycji jakąkolwiek techniką (w tym:
drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo) w
jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku m.in. na płytach DVD,
pendrive;
2) dokonywanie zmian lub korekt w projekcie przez osoby trzecie.
§6
1. Do kontaktów i dokonywania bieżących uzgodnień związanych z realizacją
przedmiotu umowy strony wyznaczają:
1) Zamawiający – Małgorzata Schick,
m.schick@kujawsko-pomorskie.pl
Joanna Wałecka,
pomorskie.pl

tel.

56

62

tel.

12 597,

56
e-mail

62

18 550,

e-mail

j.walecka@kujawsko-

2) Wykonawca - ……………………….. tel. …………………….. e-mail ……………………………
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……………………….. tel. ……………………….. e-mail …………………………
( wpisać dwie osoby)

2. Wykonawca ma obowiązek odpowiadać na wiadomości e-mail od
Zamawiającego niezwłocznie po ich otrzymaniu nie później niż w ciągu 24
godzin od ich otrzymania i odbierać telefony w godzinach pracy pracowników
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
w okresie od podpisania umowy do zakończenia targów.
§7
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej
nieważności.
2. Kwestie sporne dotyczące realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie.
3. W przypadku braku porozumienia w kwestiach
rozstrzygającym będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

spornych

sądem

4. Zamawiający oświadcza, że dane osobowe zebrane w celu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (DZ.U.UE.L.119.1).
5. Informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane
dotyczą, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).
§8
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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............................................................

............................................................

(podpis i pieczątka Zamawiającego)

(podpis i pieczątka Wykonawcy )

Integralną część umowy stanowią:
−
Załącznik nr 1 do umowy – zakres prac związanych z wykonaniem stoiska
−
Załącznik nr 2 do umowy – informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą
−
oferta Wykonawcy
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