
                                                     Uchwała  Nr 769/ 257/III/2009
                                                    Zarządu Województwa Śląskiego
                                                           z dnia  09.04.2009 roku
                                                                       w sprawie
zawarcia  umowy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na opracowanie ,,Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA plus na lata 2010-2014”

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1590 z późn.zmianami), w związku z treścią Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr II/37/6/2005 z dnia 4 lipca 2005 roku w sprawie aktualizacji ,,Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015” poprzez przyjęcie ,,Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020”


                                                      Zarząd Województwa Śląskiego
                                                                       u c h w a l a

                                                                                 § 1.

Zawiera się  umowę ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie na opracowanie ,,Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA plus na lata 2010-2014”, której projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

                                                                                 § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiego.

                                                                                 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




1.Bogusław Śmigielski  - Marszałek Województwa                    ………………………………

2. Zbyszek Zaborowski – Wicemarszałek Województwa           ……………………………….

3. Adam Stach  - Wicemarszałek Województwa                         ………………………………

4. Mariusz Kleszczewski – Członek Zarządu                              ………………………………

5. Piotr Spyra  -  Członek Zarządu                                               ………………………………


                                                                              
                                       Umowa  Nr ……………………………….

                     zawarta w dniu ……………………………2009 roku w Katowicach

pomiędzy:

Województwem  Śląskim  w  Katowicach,  ul. Ligonia  46, reprezentowanym  przez:
 Pana Adama Stacha – Wicemarszałka Województwa Śląskiego
 Pana Jerzego Motłocha – Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu 
 Marszałkowskiego w Katowicach
 zwanym dalej ,,Zamawiającym”
a    
     2.   Śląskim  Ośrodkiem  Doradztwa  Rolniczego   w  Częstochowie,  ul.  Ks. Kardynała
           S.Wyszyńskiego 70/126, reprezentowanym przez:
            Panią Ewę Nowak –  Dyrektora
            Panią Krystynę Stępień – Główną Księgową,
            zwanym dalej ,,Wykonawcą”.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( t.j.Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 oraz Nr 170 poz. 1217)  zawiera się umowę następującej treści:  
               
                                                                         § 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę, oznaczoną kodem CVP 73.00.00.00.-2 polegającą na opracowaniu ,,Programu aktywizacji gospodarczej oraz zachowania dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej – OWCA plus na lata 2010-2014”.

                                                                         § 2.
1. Wykonawca zobowiązuje  się  do opracowania programu, o którym mowa w § 1 w terminie
    do 31 sierpnia 2009 roku.
2. Opracowany  program   zostanie   dostarczony   Zamawiającemu   do   Wydziału   Terenów
    Wiejskich  w  8  egzemplarzach,   w   formie   drukowanej   i   elektronicznej  w  programie 
    MS   Word.
3. Opracowany program powinien być przygotowany do druku, tj.:
    a) tekst zapisany w formacie Word (na płycie CD), 
    b) zdjęcia z opisem o rozdzielczości 300 dpi w formacie JPG (na płycie CD), 
    c) mapki z zaznaczonymi terenami do wypasu owiec w formacie A4 zamieszczone na 
        końcu   opracowania, zapisane w programie CorelDRAW (na płycie CD).
3. W przypadku stwierdzenia błędów w opracowaniu, Wykonawca usunie je niezwłocznie. 
  
                                                                          § 3.
Wykonawca oświadcza, iż spełnia warunki określone w art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych.

                                                                          § 4.
1. Zamawiający  dokona zapłaty za opracowany program w wysokości   8.000,00 zł  (słownie:
    osiem    tysięcy    złotych)   na    podstawie    faktury,   wystawionej    przez   Wykonawcę, 
    wystawionej po odbiorze przedmiotu umowy.
2. Faktura  będzie  płatna   przelewem  na  konto  Wykonawcy  w   NBP  Oddział  Okręgowy  
    Katowice nr 31 1010 1212 0060 0213 4100 0000 w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 
    faktury.
3. Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  odsetki  ustawowe  za  opóźnienie w  zapłacie faktury   
    liczone od dnia, w którym zapłata miała być dokonana.

                                                                           § 5.
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prowadzonych prac. 

                                                                           § 6.
1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,3% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia, a po upływie 14 dni opóźnienia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu, w tym przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia.
2. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

                                                                           § 7.
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania części przedmiotu umowy.

                                                                            § 8.
Niniejszą umowę zawarto na czas określony, tj. do 30 listopada 2009 roku.

                                                                            § 9.
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.

                                                                            § 10.
Sprawy sporne rozstrzygane będą polubownie, a w razie nie dojścia do porozumienia będą podlegać rozpatrzeniu przez właściwy miejscowo Sąd w Katowicach.

                                                                            § 11.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

                                                                            § 12.
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  
2. Umowę  niniejszą  sporządzono w  dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

                       Zamawiający                                                                    Wykonawca

1…………………………………………..                       1…………………………………….

2…………………………………………..                       2…………………………………….

                                                                            


