Znak: AG.I.272.2.28.2020

Załącznik nr 6 do Zapytania
UMOWA (projekt)
nr AG.I.273…..2020

zawarta w dniu …………….. 2020 r. w Kielcach pomiędzy:
Skarbem Państwa - Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach mającym swą siedzibę przy
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
………………………………….
a
…………………………………..,
zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w formie Zapytania ofertowego na zadanie pn.:
„Przygotowanie i przeprowadzenie w przestrzeni wirtualnej 13 Gier Fabularnych „To właśnie
Wolność”, znak: AG.I.272.2.28.2020, zawarto umowę następującej treści:

1.

2.
3.

4.

5.

§1
Przedmiotem umowy jest przygotowanie i przeprowadzenie w przestrzeni wirtualnej 13 Gier
Fabularnych „To właśnie Wolność” dla mieszkańców każdego z 13 powiatów województwa
świętokrzyskiego.
Przedmiot umowy został określony w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku nr 2 do Zapytania.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy, nadto Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie
zawodowe gwarantujące wykonanie umowy z najwyższą starannością oraz że przedmiot umowy
zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, polskimi
normami. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny ze złożoną przez niego ofertą.
Każda Gra składa się z 12 zadań. Wykonawca zobowiązuje się wykonać projekt wszystkich 156
zadań i przedstawić Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni robocze przed rozegraniem pierwszej
z wirtualnych Gier. Szczegóły dot. terminu oraz godzin Zamawiający przekaże Wykonawcy na 7 dni
roboczych przed rozegraniem pierwszej z wirtualnych Gier.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu listę uczestników, którzy wzięli udział w przedsięwzięciu,
z informacją o ilości uzyskanych punktów przez poszczególne osoby nie później niż 7 dni roboczych
po zrealizowaniu w przestrzeni wirtualnej wszystkich 13 Gier.

6. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie środki, możliwości pozwalające na prawidłowe
wykonanie niniejszej umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zachowaniem
szczególnej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami branżowymi.
7. Oferta Wykonawcy oraz Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami stanowią integralną część umowy
i Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę zgodnie z ich treścią.
§2
Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy do 18 grudnia 2020 r.
§3
1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia Wykonawcy na kwotę brutto: …………………. …………...zł
(słownie złotych: ………………………………………………………………………….…………….……...).

2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi zapłatę za przygotowanie i przeprowadzenie
w przestrzeni wirtualnej 13 Gier Fabularnych dla mieszkańców każdego z 13 powiatów województwa
świętokrzyskiego.
3. Wynagrodzenie to obejmuje całość poniesionych przez Wykonawcę kosztów na sfinansowanie
zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone
przelewem w terminie do 31 grudnia 2020 r. po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę
faktury VAT na Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,
NIP: 657-02-43-056 na wskazane konto Wykonawcy.
5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

1.
2.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

§4
Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części zamówienia, wymienionym w ofercie
Wykonawcy.
Powierzenie części zamówienia podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec
Zamawiającego do wykonania tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny
za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.
§5
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
a) niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
b) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy tj. za przekroczenie wszystkich terminów określonych
w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
Wykonawcy, o którym mowa § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
c) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
Kary umowne podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczanie kary umownej z jednego tytułu nie
wyłącza możliwości naliczania kary umownej z innego tytułu.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
Potrącenie kar umownych może nastąpić w stosunku do niewymagalnych wierzytelności
przysługujących Wykonawcy.
Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, będzie on
uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy – na zasadach ogólnych – odszkodowania
uzupełniającego do wysokości rzeczywistej szkody.
W przypadku nienależytego wykonania czynności z zakresu będącej przedmiotem umowy lub jej
niewykonania w terminach określonych w niniejszej umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo
obciążenia Wykonawcy kosztami poniesionymi na wykonanie tych czynności we własnym zakresie.
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w razie zaistniałych okoliczności powodujących,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy bez żadnych skutków finansowych
w terminie 3 dni od zaistnienia przyczyny odstąpienia w szczególności w przypadku pogorszenia się
sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz wprowadzenia surowszego reżimu sanitarnego.
Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§6
1. Osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy będzie Pan/i .................................,tel. …………………
2. Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego będzie Pan/i …………………., tel. …………………
§7
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia,
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
a) zmiany stawki VAT,
b) wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili
zawierania umowy (siła wyższa, wypadek, w którym zostanie zniszczony przedmiot umowy, itp.)
– w takiej sytuacji strony mogą zmienić termin wykonania umowy,
c) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
2. Zmiana umowy nastąpi na wniosek jednej ze stron w terminie 5 dni od powzięcia wiedzy o przyczynie
zmiany.
3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana
rachunku bankowego),
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.).
§ 10
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie,
a w przypadku braku porozumienia poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla
Zamawiającego.
§ 11
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron
umowy.
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