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Wydatek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 

(PROJEKT UMOWY) 

 

 

UMOWA NR ………./MJWPU/………./2022/Z/WZP/WIPFE/….-……-….../22 

 

zawarta w dniu …………….…  w Warszawie, pomiędzy Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie (03-

719) przy ul. Jagiellońskiej 26, NIP: 1132453940 (zwanym dalej „Nabywcą usługi/dostawy”), w imieniu którego 

działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (zwana dalej „MJWPU”), z siedzibą w Warszawie 

(03-301), przy ul. Jagiellońskiej 74 (zwana dalej „Zamawiającym” lub „Odbiorcą usługi/dostawy”), 

reprezentowana przez Pana Mariusza Frankowskiego – p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych  

a 

……………………………………………, z siedzibą w ………………………, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego pod numerem KRS:………………..; REGON:………………….,  NIP:………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 

………………………………………., 

łącznie zwanych dalej „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”. 

 

Strony zawierają niniejszą umowę, zwaną dalej „Umową” w ramach zamówienia publicznego prowadzonego bez 

stosowania ustawy PZP, na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest produkcja i dostawa materiałów wystawienniczych na potrzeby prowadzenia 

działań promujących Fundusze Europejskie na Mazowszu, tj. 2 wolnostojących, dwustronnych kasetonów 

mobilnych na baterie (z możliwością ładowania) wraz z niezbędnymi akcesoriami. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa OPZ. 

3. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki niezbędne do wykonania Umowy, posiada wystarczającą wiedzę, 

doświadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca odpowiada za należytą jakość wykonanych i dostarczonych elementów wystawienniczych.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z przedłożoną Ofertą i obowiązującymi 

przepisami prawa, w sposób, w zakresie i terminach określonych w OPZ i niniejszej Umowie, oraz z należytą 

starannością wymaganą przy tego rodzaju usługach, a także z uwzględnieniem interesów Zamawiającego. 

6. Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przez cały czas realizacji przedmiotu Umowy. 
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§ 2. 

1. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za realizację niniejszej Umowy są: 

1) ………………………..…………………, tel. …….……..….…………, e-mail: …….………..…………..……. 

2) ………………………..…………………, tel. …….……..….…………, e-mail: …….………..…………..……. 

2. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za realizację niniejszej Umowy są: 

1) ………………………..…………………, tel. …….……..….…………, e-mail: …….………..…………..……. 

2) ………………………..…………………, tel. …….……..….…………, e-mail: …….………..…………..……. 

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania Wykonawcy drogą elektroniczną dodatkowych 

informacji oraz materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy na adresy e-mailowe wskazane 

w ust. 1.  

4. Wykonawca zapewni możliwość kontaktu telefonicznego i/lub e-mailowego i/lub za pomocą 

wykorzystywanej przez Zamawiającego aplikacji Microsoft Teams z Zamawiającym maksymalnie w ciągu 

2 godzin od momentu powiadomienia o wystąpieniu takiej konieczności. 

5. Zmiana wyżej określonych osób wymaga powiadomienia drugiej Strony na piśmie lub e-mailem i nie 

wymaga zmiany treści niniejszej Umowy i konieczności zawierania aneksu. 

6. Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 1 i 2 nie są uprawnione do zmiany, wypowiedzenia, 

rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, chyba że działają na podstawie odrębnego, pisemnego 

upoważnienia. Ograniczenie powyższe nie dotyczy osób, które zgodnie z przyjętym u danej strony sposobem 

reprezentacji, reprezentują ją na zewnątrz zgodnie z przepisami prawa (np. członek zarządu, prokurent, 

dyrektor samorządowej jednostki organizacyjnej etc.). Jednakże wola danej strony co do zmiany, 

wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy, musi być wyrażona w sposób niebudzący 

wątpliwości co do intencji składającego oświadczenie woli. 

 

§ 3. 

1. Termin realizacji zamówienia, tj. przekazania Zamawiającemu gotowych materiałów wystawienniczych 

wskazanych w § 2 ust. 2, to 5 grudnia 2022 r. 

2. Z uwagi na to, że materiały dostarczane w ramach umowy mają być wykorzystane w ramach 12. Forum 

Rozwoju Mazowsza, miejscem dostawy i dokonania odbioru zamówienia jest miejsce organizacji Wydarzenia, 

tj.: Centrum Konferencyjne Legii Warszawa, Stadion Miejski Legii Warszawa, ul. Łazienkowska 3, 00-449 

Warszawa. 

3. W trakcie dostawy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szczegółowego instruktażu obsługi obu 

rodzajów dostarczanych kasetonów (montaż, demontaż, podłączanie zasilania, ładowanie baterii itp.) dla ok. 

2-3 osób wskazanych przez Zamawiającego. 

4. Dostawa wraz z instruktażem musi zostać zrealizowana w dn. 5 grudnia 2022 r., w godz. 14:00 – 18:00. 

 

§ 4. 

1. Z realizacji Umowy strony sporządzą protokół odbioru.  

2. Protokół zostanie przygotowany przez Zamawiającego w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych przy ul. Jagiellońskiej 74 i podpisany w Warszawie, przez osoby upoważnione do 

odbioru zamówienia, w terminie do 2 dni roboczych od daty zakończenia Wydarzenia.  
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3. Osobami upoważnionymi do odbioru zamówienia są: 

1) Kierownik lub Zastępca Kierownika Wydziału Informacji i Promocji Funduszy Europejskich (WIPFE) 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych: …………………………… lub …….……………….……., 

oraz 

2) Pracownik WIPFE: ……………………………….. lub Pracownik WIPFE: …………………………………… 

4. Protokół odbioru powinien zawierać w szczególności: 

1) datę i miejsce jego sporządzenia, 

2) oświadczenie Zamawiającego o braku albo o zaistnieniu zastrzeżeń do wykonania zamówienia.  

5. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4 pkt 2, Zamawiający zgłosi w protokole odbioru, jeżeli stwierdzi, 

że zamówienie wykonano w sposób niezgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej 

umowie, OPZ i/lub Ofercie Wykonawcy. 

6. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury 

za wykonanie usługi. 

 

§ 5. 

1. Zamawiający za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot Umowy zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości do ………………….… zł brutto (słownie: …………………………… ),  zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy z dnia ……………………..… 2022 r. stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy, a w szczególności: wynagrodzenie Wykonawcy, koszty użytkowania własnego sprzętu 

Wykonawcy, koszty podwykonawców oraz inne opłaty niewymienione, które mogą wystąpić przy realizacji 

przedmiotu Umowy – zysk, narzuty, ewentualne opusty, podatki, w tym podatek VAT oraz pozostałe 

składniki cenotwórcze. 

3. Wykonawca będzie rościł sobie prawo do wynagrodzenia jedynie za faktycznie wykonaną część Umowy, 

mającą praktyczne zastosowanie dla Zamawiającego. 

4. Fakturę należy wystawić na:  

Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03–719 Warszawa, NIP: 1132453940.  

Odbiorcą faktury będzie: 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, 

na adres której należy dostarczyć fakturę.  

7. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fakturę do siedziby Zamawiającego najpóźniej w terminie 2 dni 

roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru.  

8. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie należne Wykonawcy na podstawie poprawnie 

wystawionej faktury, przy czym podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez Strony protokołu 

odbioru. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1-3, zostanie przez Zamawiającego zapłacone przelewem na 

wskazany na fakturze rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, jeżeli wykonanie przedmiotu Umowy przebiegło bez 

zastrzeżeń zgłoszonych przez Zamawiającego. 

10. Za datę płatności Strony uznają dzień złożenia przelewu w banku Zamawiającego. 
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11. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty dostarczenia 

Zamawiającemu faktury korygującej. 

12. W przypadku opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za każdy 

dzień opóźnienia od niewypłaconego wynagrodzenia. 

13. Zastosowanie adekwatnej stawki VAT leży po stronie Wykonawcy. 

14. Zwiększenie stawki podatku VAT nie powoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i strony są związane 

zaproponowaną przez Wykonawcę ceną brutto. W przypadku wejścia w życie zwiększenia stawki podatku 

VAT Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury uwzględniającej obowiązującą stawkę podatku 

poprzez zmniejszenie ceny netto, bez zmiany ceny brutto. Ewentualne zmniejszenie stawki VAT pomniejszy 

wynagrodzenie Wykonawcy. Po wejściu w życie ewentualnych zmian Wykonawca zobowiązany jest 

do wystawiania faktur uwzględniających obowiązującą stawkę podatku VAT poprzez zmniejszenie ceny 

brutto bez zmiany ceny netto. Powyższe zmiany nie powodują zmiany Umowy i konieczności zawierania 

aneksu. 

15. W przypadku Wykonawców podlegających wpisowi do wykazu podmiotów prowadzonego przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej (biała lista podatników VAT) podany w fakturze numer rachunku 

bankowego powinien znajdować się w przedmiotowym wykazie. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:  

1) 30% łącznej wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 6 ust.1 Umowy, w przypadku: 

a) odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca, 

b) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które nie odpowiada Zamawiający. 

2) 20% łącznej wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każdą stwierdzoną 

niezgodność w zakresie stanu faktycznego dostarczanych materiałów w odniesieniu do OPZ oraz 

zaakceptowanych projektów, o ile zmiana taka nie została wprowadzona i/lub zaakceptowana przez 

Zamawiającego; 

3) 5% łącznej wartości brutto wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, za każde rozpoczęte 

15 minut opóźnienia w dostawie materiałów wystawienniczych w stosunku terminów i godzin 

określonych w par. 4 ust. 4-5. 

2. Kara umowna może być naliczana odrębnie za każdy zaistniały przypadek niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy, o których mowa powyżej, a tym samym kary umowne mogą być sumowane. 

3. Łączna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 80% maksymalnego wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 6 ust. 1. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i/lub jego pracownikom 

i/lub osobom trzecim, spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług będących 

przedmiotem niniejszej Umowy, a także za szkody powstałe w związku z wykonywaną przez niego usługą, 

jak również na skutek zdarzeń losowych, z wyłączeniem zdarzeń występujących po stronie Zamawiającego; 
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6. Skutki finansowe wynikłe z wadliwego, nierzetelnego lub nieterminowego wykonania usługi ponosi 

wyłącznie Wykonawca. 

7. Za wszelkie działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, 

lub części zamówienia (w tym za wszelkie działania osób realizujących jakiekolwiek aktywności na rzecz tych 

podmiotów) Wykonawca odpowiada jak za własne. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w pełnej wysokości na 

zasadach ogólnych w przypadku, gdyby kara umowna nie pokryła szkody poniesionej przez Zamawiającego. 

 

§ 7. 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części Umowy. 

 

§ 8. 

1. Żadna ze Stron Umowy nie bierze odpowiedzialności za przeszkody w realizacji Umowy spowodowane przez 

siłę wyższą i okoliczności będące poza jej kontrolą. W takim przypadku każda ze Stron ma obowiązek 

przedsięwzięcia bezzwłocznych czynności zmierzających do zmniejszenia skutków działania siły wyższej 

i powiadomienia o tym drugiej strony. 

2. W przypadku przeszkód w realizacji Umowy spowodowanych przez siłę wyższą, Strony będą dążyły 

do polubownego, obopólnie korzystnego rozwiązania. 

 

§ 9. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy – 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszystkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej Umowy na rzecz 

osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 10. 

 

Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są: 

1) Opis Przedmiotu Zamówienia, 
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2) Oferta Wykonawcy z dnia …………………….….. 2022 r., 

3) Wzór protokołu odbioru. 

 

 

 

Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A 

 

……………………………………………… 

 

……………………………………………… 

 


