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Załącznik nr 7 do SIWZ 

UMOWA – PROJEKT 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

zawarta w Łodzi w dniu  .......................... pomiędzy: 

 

Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Tuwima 22/26, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców KRS pod numerem 59880, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia 

w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego 

12.880.000,00 zł, opłacony w całości, NIP 7250005574, REGON 470569240,  

reprezentowaną przez: 

1. ……………………………………….. 

2. ………………………………………. 

zwaną dalej Zamawiającym    

 

a 

 

…………………………………………………… 

 

zwanym dalej Wykonawcą.  

 

 

§1 PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. W ramach realizacji projektu pod nazwą „Region Łódzki- kluczowy partner gospodarczy i biznesowy na arenie 

krajowej i międzynarodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-

2013., Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie stoiska wystawienniczego na Międzynarodowych Targach 

Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL, które odbędą się w dn. 6-8 października 2014  w Monachium, zwanego 

dalej „stoiskiem” wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu stoiska, jego obsługi technicznej, transportu, 

magazynowania i sprzątania tego stoiska, zwanego dalej łącznie Przedmiotem umowy. 

2.  Przedmiot umowy obejmuje następujące czynności:  

2.1.  wykonanie, z materiałów Wykonawcy posiadających odpowiednie certyfikaty i atesty, kompletnego stoiska 

na targach międzynarodowych EXPO REAL w Monachium, które będą miały miejsce w dniach od 6.10.2014 r. do 

8.10.2014r., zwanych dalej „targami”, według Opisu Przedmiotu Zamówienia, zawierającego projekt techniczno-

architektoniczny oraz projekty graficzne wykonania elementów graficznych stoiska, zwanego dalej OPZ,  

stanowiącego Załącznik nr 1 do Umowy;  

2.2. montaż stoiska na targach zgodnie z projektem graficzno-architektonicznym;   

2.3. podłączenie stoiska do instalacji elektrycznej i sieci wod-kan;  

2.4.  zapewnienie kompleksowego serwisu technicznego stoiska w trakcie trwania targów;  
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2.5. demontaż stoiska po zakończeniu targów w terminach wymaganych przez ich organizatora targów;  

2.6. sprzątanie stoiska po montażu, demontażu, oraz utrzymania czystości stoiska podczas trwania targów.  

2.7. transport stoiska na targi, transport stoiska do Polski po zakończeniu targów; 

3. Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody powstałe w mieniu Zamawiającego (stoisku i 

jego wyposażeniu) do chwili odbioru stoiska przez Zamawiającego w Monachium a następnie od momentu 

rozpoczęcia jego demontażu. 

 

 

§2 TERMIN REALIZACJI 

 

1. Wykonanie czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.2. - 2.3. – do godziny 15.00 w dniu 5.10.2014 r.   

2. Wykonanie czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.7. – do godziny 10.00 w dniu 12.10.2014r.   

 

§3 OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

a)  wykonania stoiska zgodnie z OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy;  

b) wykonania stoiska z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi przepisami i normami;  

c) wykonania stoiska z materiałów posiadających wszystkie niezbędny atesty i certyfikaty; 

d) informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach, które miałaby wpływ na prawidłowe i terminowe 

wykonanie Przedmiotu umowy; 

e) wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie z poleceniami i wskazówkami Zamawiającego; 

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i/lub usterek lub/i uszkodzeń w zabudowie stoiska i jego 

wyposażeniu (także w okresie trwania targów) – w terminie maksymalnie 2 godzin od zgłoszenia;   

3. Wykonawca zapewnia bazę techniczną oraz materiały niezbędne do wykonania Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując stoisko nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże 

Zamawiającemu stoisko w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.  

5. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć, na wypadek zaginięcia lub uszkodzenia, stoisko i jego wyposażenie 

przez cały okres trwania Umowy a w szczególności na czas transportu stoiska zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 2.7.  

6. Wykonawca oświadcza, iż ewentualne straty Zamawiającego wynikłe z utraty lub zniszczenia stoiska i 

wyposażenia, za które odpowiada Wykonawca, zostaną pokryte przez ubezpieczyciela Wykonawcy lub z jego 

środków własnych.  

 

§4 ODBIÓR 

 

1. Odbiór prac montażowych i przekazanie stoiska do eksploatacji Zamawiającemu dokonane będzie w dniu 

poprzedzającym dzień rozpoczęcia targów, tj. w dniu 5.10.2014r. najpóźniej do godziny 15.00 na podstawie 

protokołu odbioru.  
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2. Wykonawca i Zamawiający sporządzą po zakończeniu targów protokół zdania Wykonawcy stoiska do jego 

demontażu i transportu do Polski.   

3. Strony przyjmują, że dniem zakończenia realizacji Umowy jest dzień sporządzenia po zakończeniu demontażu 

stoiska pisemnego protokołu z wykonania Przedmiotu umowy. 

4. Podpisanie protokołu w sposób określony w ust. 3 oznacza akceptację wykonania Przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego. 

 

§5 WYNAGRODZENIE 

 

1.  Z tytułu realizacji Umowy Wykonawcy przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości ………… zł brutto 

(słownie …………. złotych brutto).  

2.  Podstawą wystawienia faktury będzie odbiór końcowy, o którym mowa w § 4 ust. 3. 

3.  Wynagrodzenie będzie płatne na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje:  

a) wykonanie stoiska i wartość materiałów do jego wykonania oraz wyposażenie; 

b) transport stoiska oraz jego wyposażenia do i z miejsca targów; 

c) montaż i demontaż stoiska, wraz z podłączeniem i eksploatacją mediów;  

d) magazynowanie elementów wyposażenia stoiska w okresie obowiązywania Umowy;  

e) usługi sprzątania każdorazowo po montażu i demontażu stoiska oraz utrzymania czystości stoiska podczas 

trwania imprezy targowej.  

 

§6 GWARANCJA 

 

1.  Wykonawca udziela na stoisko i jego wyposażenie gwarancji jakości przez cały okres obowiązywania Umowy.  

2.  Okres gwarancji jakości rozpoczyna się z dniem przekazania stoiska do eksploatacji, zgodnie z § 4 ust. 1. 

3.  Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych rezultatów 

Umowy. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność stoiska z jego opisem 

zawartym w załącznikach do Umowy.   

 

§7 KARY I ODSZKODOWANIA 

 

1.  W przypadku niewykonania czynności, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2.2. - 2.3. w terminie, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki.  

2.  W przypadku nieusunięcia wad i/lub usterek lub/i uszkodzeń w zabudowie stoiska w terminie, o którym mowa 

w § 3 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 5 ust. 1 za każdą rozpoczęta godzinę zwłoki.  
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3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek lub/i uszkodzeń w zabudowie stoiska w terminie, o którym 

mowa w § 3 ust. 2 Zamawiający może je usunąć we własnym zakresie lub za pomocą osób trzecich na ryzyko i 

koszt Wykonawcy, co nie wyłącza prawa do naliczenia kary umownej wskazanej w ust. 2..   

4. Za przekroczenie terminu demontażu stoiska wyznaczonego przez organizatora targów, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej 100% kosztów – kar naliczonych Zamawiającemu 

przez organizatora targów.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę zwróci on wszystkie koszty udokumentowane i 

faktycznie poniesione przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem i uczestnictwem w targach oraz 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1.  

6. W przypadku nie wykonania stoiska zgodnie z OPZ stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy do upływu terminu wskazanego w § 2 ust. 1. W takim wypadku 

Zamawiający nie pokrywa jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Wykonawcę a ponadto Wykonawca zwróci 

wszystkie koszty udokumentowane i faktycznie poniesione przez Zamawiającego w związku z przygotowaniem i 

uczestnictwem w targach oraz zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust. 1.   

6. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia kar umownych przez Zamawiającego.  

7. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

8. Wazie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy 

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Strony zawierają Umowę na okres niezbędny do realizacji Przedmiotu umowy. 

2. Wszelka korespondencja w ramach Umowy prowadzona będzie w formie poczty kurierskiej, listów poleconych 

adresowanych na adres siedziby Stron lub poczty elektronicznej wysłanej na adresy wskazane w ustępie 

powyżej. W razie zmiany adresu lub innych danych Stron, każda ze Stron obowiązana jest niezwłocznie pisemnie 

zawiadomić drugą Stronę o aktualnym adresie lub/i nowych danych. 

3. Osobami upoważnionymi do kontaktów w ramach Umowy, w szczególności w celu odbierania lub 

przekazywania wszelkich pism, informacji i danych, będą: 

ze strony Zamawiającego: …………………, tel.  ………………, e-mail: …………………………… 

ze strony Wykonawcy:…………………….. , tel.  …………………., e-mail: .............................. 

4. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

5. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 

roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

7. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy, rozpoznawane będą przez Sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego . 
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8. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron.  

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
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