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/Wzór/ 
Umowa nr ___________/2017 

 
Zawarta w dniu ____________.2017 r. w Warszawie pomiędzy: 
Politechniką Warszawską Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej, z siedzibą w Warszawie przy Pl. Politechniki 1, kod pocztowy 00 - 661, Regon: 000001554, NIP: 525-000-58-34, reprezentowanym przez: 
Dyrektora - mgr. inż. Andrzeja Zajkowskiego, umocowanego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1.09.2016 r., 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
________________________________________________ z siedzibą w ___________________________________________), Regon: ____________________, NIP: _____________________ wpisaną do _______________________________________________________________________________ 
reprezentowaną przez: 
_______________________________________ 
zwaną dalej „Wykonawcą”. 
 
Niniejsza umowa została zawarta w zgodnie z art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ .U z 2015 poz. 2164 ze zm.), bez stosowania ustawy.   § 1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług doradczych związanych z realizacją projektu pn. „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług”. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” ,Typ projektów: „Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych” – zgodnie z ofertą z dnia __________.2017 r. złożoną przez Wykonawcę, będącą integralną częścią umowy. 
2. Usługi doradcze, o których mowa w ust 1., będą polegały w szczególności na świadczeniu usług nadzoru merytorycznego nad realizacją projektu, w tym m. in.: 

1) w zakresie doradztwa technicznego:  
a) nadzór nad wydatkami związanymi z robotami/pracami instalacyjnymi, dostawą sprzętu, jego uruchomieniem i konfiguracją, dostawą licencji oprogramowania oraz jego wdrożeniem; 
b) kontrola i nadzór nad jakością i terminowością realizowanych zadań; 

2) w zakresie doradztwa finansowego: 
a) weryfikacja poprawności dokumentowania wydatków; 
b) weryfikacja wniosków o płatność; 
c) weryfikacja i analiza poprawności opisywania dowodów księgowych; 
d) weryfikacja poprawności dokumentowania faktur walutowych; 
e) nadzór nad zgodnością ponoszonych wydatków z zasadą faktycznego poniesienia wydatku; 
f) weryfikacja poprawności ponoszonych wydatków zgodnie zasadą uczciwej konkurencji; 

g) analiza i kontrola wydatków, które podlegają określonym limitom procentowym, wyliczonym w odniesieniu do całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, w sytuacji zmiany wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych w wyniku zmian w projekcie; 
3) w zakresie doradztwa prawnego: 

a) analiza zgodności poniesienia wydatków w projekcie  z obowiązującymi przepisami prawa unijnego i prawa krajowego, umową o dofinansowanie, regulaminem konkursu i Zasadami oraz innymi dokumentami, do których stosowania beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie; 
b) weryfikacja dokumentacji przetargowej pod kątem zgodności z wymogami określonymi przez dyrektywy i inne akty prawa UE oraz zgodności z umową na dofinansowanie Projektu; 
c) nadzór nad zachowaniem należytej staranności prowadzenia zamówień publicznych, w tym: 

 właściwego szacowania wielkości zamówienia z uwzględnieniem ewentualnych zamówień uzupełniających, 
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 właściwego określenia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - czy określane są w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia publicznego, przy czym nie mogą one zawężać konkurencji poprzez ustanawianie wymagań przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu i prowadzących do dyskryminacji wykonawców, 
 właściwego określenia kryteriów oceny ofert składanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

d) należytego wykonania zamówienia publicznego. 
4) inne prace mieszczące się w usługach doradczych niezbędne w prawidłowej realizacji i rozliczeniu projektu, o którym mowa w ust 1. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy wszelkich dokumentów lub informacji niezbędnych do należytego wykonania Umowy, znajdujących się w jego posiadaniu. 
4. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia wszelkich niezbędnych wyjaśnień, w sytuacji braku dokumentacji. 
5. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowego wykonania czynności objętych Umową. 
6. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w siedzibie Zamawiającego, w swojej siedzibie oraz przy zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie, pocztą elektroniczną). 
7. Wykonawca rozpocznie świadczenie usług w siedzibie Zamawiającego (czas liczony od zgłoszenia do stawienia się w siedzibie Zamawiającego)  w ciągu ____ dni od zgłoszenia do Wykonawcy potrzeby świadczenia usług w siedzibie Zamawiającego. 
8. W przypadku nienależytego wykonania umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad i usterek lub wykonanie przedmiotu umowy bez wad i usterek. 
9. Wykonawca usunie wady i usterki lub wykona przedmiot umowy bez wad i usterek bez odrębnego wynagrodzenia.   § 2 Realizacja 1. Umowa zostaje zawarta na okres od ___________ 2017 r. do 30 czerwca 2019 r. 
2. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego jest Lech Knap (tel. __________, e-mail: ______________). 
3. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Wykonawcy ___________________ (tel. __________, e-mail: ______________).. 
4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i 3 nie powoduje zmiany Umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby lub osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacja zamówienia.  
5. Wykonawca może powierzyć częściowe wykonanie Umowy osobie trzeciej (Zastępcy) wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego i po podpisaniu przez Zastępcę Oświadczenia o zachowaniu Poufności Informacji będącego załącznikiem nr 2 do Umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania swego Zastępcy jak za swoje własne czynności.   § 3 Warunki płatności 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie umowne w wysokości: _____________ zł netto (słownie: ___________________________). 
2. Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zostanie naliczony podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją umowy. 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie w równych częściach, płatnych miesięcznie z dołu, każdorazowo za kolejny miesiąc świadczenia usług będących przedmiotem umowy. 
5. Płatność dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę. 
6. Za datę płatności przyjmuje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 
7. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury Wykonawcy przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek za zwłokę. 
8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego. 
9. Faktura zostanie wystawiona na: Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej  Politechnika Warszawska  Pl. Politechniki 1  
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00-661 Warszawa REGON: 000001554   NIP: 525-000-58-34   § 4 Kary umowne 
1. Za zwłokę w świadczeniu usług w siedzibie Zamawiającego w terminie o którym mowa w §1 ust 7, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia umownego określonego zgodnie z §3 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
2. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w §3 ust. 1 powiększonego o podatek o którym mowa w §3 ust. 2. 
3. Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w §3 ust. 1 powiększonego o podatek o którym mowa w §3 ust. 2. 
4. Za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w §3 ust. 1 powiększonego o podatek o którym mowa w §3 ust. 2. 
5. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wartość kar.   § 5 Poufność 
1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie przekazywania osobom trzecim wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a w szczególności: 

1) Informacji dotyczących realizacji przedmiotu Umowy; 
2) Danych uzyskanych w czasie realizacji przedmiotu Umowy o przedsiębiorstwie i działalności drugiej ze Stron, o ile informacje takie nie są powszechnie znane lub Strona nie uzyskała uprzednio pisemnej zgody drugiej ze Stron. 

2. Treść części umowy zawierającą tajemnicę przedsiębiorstwa może zostać ujawniona jedynie uprawnionym organom bądź w celu wykonania ciążących na którejkolwiek ze Stron obowiązków w sposób wyrażony przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, bądź w celu realizacji praw należnych każdej ze Stron pod warunkiem, że pozostają w związku z niniejszą Umową. 
3. Wykonawca może wyjawić informacje objętą tajemnicą swojemu Zastępcy określonemu w §2 ust. 5 pod warunkiem, że będzie on przestrzegał warunków związanych z ochroną tajemnicy oraz podpisze Oświadczenie o zachowaniu Poufności Informacji będące załącznikiem nr 1 do Umowy. 

 § 7 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  
2. Zmiana treści niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.  
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
4. W przypadku sporów strony w pierwszej kolejności będą dążyły do ich rozwiązania drogą polubowną. 
5. W przypadku nie rozwiązania sporu w terminie 21 dni od jego wystąpienia każda ze stron może skierować spór do rozwiązania przed sądem w trybie zawezwania do próby ugodowej, określonej art. 184 -186 Kodeksu postępowania cywilnego. 
6. Strony ustalają, że sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
7. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.  

    
ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 

 


