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Projekt pn. „PLAN DZIAŁAŃ POMOCY TECHNICZNEJ UMWM na lata 2019-2023 w zakresie wsparcia 

procesów zarządzania i wdrażania RPO WM” nr RPMA.11.01.00-14-0002/18. 

 

Nr sprawy: RF-WDW.420.15.2023.WS 

 

UMOWA nr ………………………..… 

 

zawarta w dniu ………………. 2023 r. w Warszawie pomiędzy Województwem Mazowieckim z siedzibą  

w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP: 113-245-39-40, REGON 015528910, zwanym dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego, na 

podstawie uchwały Nr 1068/164/16  Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2016 r. działają:  

 

1) …………. 

2) …………. 

  

a  

……………………., NIP: ……………, REGON: ……………, KRS ……………,  zgodnie z informacją odpowiadającą 

aktualnemu odpisowi z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru 

Sądowego, stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy, zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 

 

 Do zawarcia umowy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), nie stosuje się przepisów tej ustawy.  

     

§ 1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest zakup usługi cateringowej na inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego 

program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na terenie Warszawy. 

2. Usługa o której mowa w ust.1 zostanie zrealizowana w dniu 23 marca 2023 roku o godzinie 10:00 w gmachu 

Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście  66. 

3. Zamówienie zostanie zrealizowane w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym 

Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Usługa o której mowa w ust. 1, zostanie wykonana przez Wykonawcę, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia  

………. 2023 roku, stanowiącą Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz zapleczem 

organizacyjnym i technicznym koniecznym do wykonania przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca wykona przedmiot umowy z najwyższą starannością i wskazaniami Zamawiającego, oświadcza, 

że posiada odpowiednie umiejętności i doświadczenie. 

7. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi, bez zgody 

Zamawiającego. 

8. W przypadku naruszenia postanowień ust. 7 Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić ze skutkiem 

natychmiastowym. 

§ 2. 
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1. Za wzajemną komunikację w zakresie objętym niniejszą umową odpowiedzialni są: 

1) Ze strony Wykonawcy:   

a) …………………… 

2) Ze strony Zamawiającego: 

a) ………………. 

b) ………………. 

c) ………………. 

Osoby, o których mowa w ust. 1, są upoważnione do bieżącego koordynowania spraw związanych z realizacją 

Umowy, jednakże bez prawa dokonywania w niej zmian oraz zaciągania zobowiązań finansowych. 

2. Zmiana osób lub danych adresowych osób, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany Umowy i wymaga 

powiadomienia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności drugiej Strony przez Stronę dokonującą zmiany. 

Zmiana taka jest skuteczna z dniem doręczenia drugiej Stronie jednostronnego oświadczenia woli w zakresie, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

§ 3. 

 

1. Wykonawcy przysługuje za wykonanie usługi, o której mowa w § 1 ust. 1, łączna kwota wynagrodzenia 

maksymalnie ……… zł z VAT (słownie: ……… 00/100) wypłacane  

po posiedzeniu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zgodnie 

z ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik nr 3 do umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie o dodatkowe 

wynagrodzenie, nieprzewidziane w Umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku  

z zawarciem lub wykonaniem Umowy, również w przypadku, gdy dane posiedzenie Komitetu Monitorującego 

Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. 

3. Zapłata należności będzie dokonana po wykonaniu usługi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na 

fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności biegnie od dnia doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Za dzień dokonania zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. Fakturę VAT dotycząca niniejszej umowy należy wystawić na Województwo Mazowieckie  

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113–245–39–40, a w ich treści wskazać następujące dane: 

1) nabywca usługi: Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, NIP 113–245–39–40; 

2) płatnik/odbiorca faktury: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  

ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa; 

3) numer niniejszej umowy. 

6. Warunkiem wystawienia faktury na kwotę wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 jest dokonanie przez 

Zamawiającego protokolarnego odbioru Zadania, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

7. Płatność za wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr ……… 

§ 4. 

 

1. Z odbioru realizacji Zadania zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę oraz przez 

przynajmniej dwie osoby upoważnione przez Zamawiającego wymienione w ust. 2  

2. Do podpisania protokołu odbioru realizacji Zadania, o którym mowa w ust. 1 upoważnia się:  

a) ………… 

b) ………… 

c) ………… 

3. Dla ważności czynności, o której mowa w ust.1 wymagane są podpisy dwóch osób spośród wymienionych  

w ust. 2. 
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4. Protokół odbioru, o którym mowa w ust.1, będzie zawierać: 

1) datę i miejsce odbioru Zadania; 

2) ocenę prawidłowości wykonania danego Zadania;   

3) oświadczenie przedstawicieli Zamawiającego o braku lub istnieniu wad w wykonaniu Zadania;  

 

§ 5. 

 

1. Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 50 % wynagrodzenia 

brutto, określonego w § 3 ust. 1; 

2) za niewykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 

należnego za posiedzenie Komitetu Monitorującego, którego niewykonanie dotyczy; 

3) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  – w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, określonego w 

§ 3 ust. 1 należnego za  posiedzenie Komitetu Monitorującego, którego nienależyte wykonanie dotyczy; 

4) w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy od rozpoczęcia posiedzenia 

Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – w wysokości 20% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, należnego za dane posiedzenie Komitetu 

Monitorującego, za każde rozpoczęte 15 minut zwłoki. 

2. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się wykonanie przedmiotu umowy w sposób  

niezgodny z ofertą Wykonawcy, która stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

3. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłączają jedynie 

zdarzenia siły wyższej, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec przy zachowaniu 

nawet najwyższej staranności, a w szczególności okoliczności wskazane w ust. 4; 

4. Termin „siła wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, nagłe i niespodziewane, któremu nie można zapobiec  

i które znajduje się poza kontrolą Stron, które może nastąpić po podpisaniu umowy i które obejmuje  

w szczególności: katastrofę naturalną, działania wojenne, atak terrorystyczny, pożar. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. 

6. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 5 nie pozbawia Zamawiającego prawa do żądania zapłaty 

kary umownej, o której mowa w ust. 1. 

7. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający poniesie szkodę 

przewyższającą wysokość kar umownych określonych w umowie, będzie uprawniony do żądania jej 

naprawienia w pełnej wysokości na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności i do nie wykorzystywania w innym celu niż określony 

w niniejszej umowie wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej 

umowy, z wyjątkiem:  

   

1) informacji publicznie dostępnych;  

2) informacji, w których posiadanie Wykonawca wszedł, bez naruszenia prawa, z innych źródeł;  

3) informacji, co do których Zarząd Województwa pisemnie zezwolił na ich ujawnienie lub wykorzystanie  

w innym celu.  

2. Wykonawca oświadcza, iż zobowiąże swoich pracowników oraz osoby działające na ich zlecenie do 

zachowania w poufności i do nie wykorzystywania w innym celu niż określony w niniejszej umowie informacji,  

o których mowa w ust. 1.  

3. Obowiązek zachowania informacji w poufności nie dotyczy sytuacji, w których Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania posiadanych informacji podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do żądania 

udzielenia takich informacji w związku z prowadzonym postępowaniem. 
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§ 7. 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego oraz innych aktów prawnych właściwych dla przedmiotu umowy. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem  

nieważności. 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy wynikające z ewentualnych zmian innych przepisów prawa, które 

mają zastosowanie w zakresie realizacji umowy. 

 

§ 8. 

 

Spory powstałe w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 9. 

 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, a trzy 

Zamawiający. 

§ 10. 

 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony. 

 

§ 11. 

 

Integralną część umowy są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 1: Wydruk z Centralnej informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru 

Sądowego 

2) Załącznik nr 2: Opis Przedmiotu Zamawiania 

3) Załącznik nr 3: Oferta Wykonawcy 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                    WYKONAWCA 


