projekt
UMOWA
zawarta w dniu …………………r. w Brodach, pomiędzy:
Gminą Brody mającą siedzibę w Brodach ul. St. Staszica 3 zwaną w dalszej części Umowy
ZAMAWIAJĄCYM, w imieniu którego działają następujące osoby:
Wójt Gminy Brody
Marzena Bernat
Przy kontrasygnacie Skarbnika
Doroty Dyki
a
reprezentowanym przez:
......................................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,
Zamówienie udzielone:
bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zgodnie z jej art. 4 pkt 8 oraz zasadami określonymi
w zarządzeniu nr 45/2014 Wójta Gminy Brody z dnia 10 czerwca 2014 roku.

§1
Definicje
O ile treść umowy nie stanowi inaczej, następujące terminy lub zwroty użyte w niniejszej
umowie, mają następujące znaczenie:
1) Strona – Zamawiający lub Wykonawca w zależności od kontekstu,
2) Strony – Zamawiający i Wykonawca łącznie,
3) Dzień - Strony rozumieją dzień roboczy tj. każdy dzień nie będący sobotą lub dniem
ustawowo wolnym od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej,
4) Instytucja Zarządzająca (skrót: IZ) – Instytucja Zarządzającą Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
5) Studium Wykonalności – opracowanie spełniające wymagania określone w aktach
prawnych i dokumentach Unii Europejskiej oraz Krajowych regulujących kwestię
przygotowania tego typu dokumentów dla projektów realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014
– 2020,
6) Wniosek o dofinansowanie – dokument spełniający wymagania określone dla
wniosków składanych w sprawie dofinansowania projektów ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku
o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Krynkach”,
w tym opracowanie:
1) Studium Wykonalności,
2) Wniosku o dofinansowanie,

3) Wymaganych załączników do wniosku,
2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę
wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji studium i pozostałych opracowań,
których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny, tak na etapie
oceny formalnej jak i merytoryczne.
3. Opracowania, które stanowić będą załącznik do dokumentacji aplikacyjnej projektu
należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi wytycznymi normującymi zasady
aplikowania o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020,
§3
Termin wykonania
Termin wykonania przedmiotu – max. 14 dni przed terminem składania wniosków
o dofinansowanie
§4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędna wiedzę, doświadczenie zawodowe
i potencjał do wykonania prac stanowiących przedmiot umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową, jak
również z zastosowaniem zasad obowiązujących przy realizacji przedmiotu umowy
jako projektów, które będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 –
2020, zasadami współczesnej wiedzy, obowiązującymi przepisami prawa oraz
normami, przy uwzględnieniu najwyższej staranności i jakości.
3. Pozyskiwanie informacji i danych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy jest
obowiązkiem Wykonawcy z wyjątkiem tych danych, których wyłącznym dysponentem
jest Zamawiający.
4. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia zaleceń, uwag i wytycznych
określonych przez Zamawiającego w trakcie wykonywania umowy i uwzględnienia ich
przy realizacji przedmiotu umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania Zamawiającego, w
formie pisemnej pod rygorem nieważności, o wszelkich okolicznościach, które mogą
przeszkodzić prawidłowemu, w tym terminowemu, wykonaniu przedmiotu umowy.
6. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania wyjaśnień na każde żądanie
Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy oraz wprowadzenia wszelkich
poprawek, uzupełnień i modyfikacji, których wykonanie będzie wymagane dla
uzyskania pozytywnej oceny, tak na etapie oceny formalnej jak i merytorycznej,
zgodnie z uwagami i zastrzeżeniami wniesionymi przez IZ, przekazanymi Wykonawcy
przez Zamawiającego i we wskazanym przez Zamawiającego terminie, bez
konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie Wykonawcy
ustalone umową.
7. Przygotowanie kompletu dokumentacji do wnioskowania o płatność i rozliczenia
końcowego oraz wprowadzenie wszelkich poprawek, uzupełnień i modyfikacji, których
wykonanie będzie wymagane.
8. Wszystkie dokumenty powstałe w wyniku wykonania przedmiotu umowy muszą zostać
przekazane Zamawiającemu w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w
formie elektronicznej (egzemplarz przedmiotu umowy w formie elektronicznej - na
płycie CD/DVD, powinien być dostarczony w wersji edytowalnej oraz zawierać otwarte
formuły obliczeniowe do wszystkich obliczeń dokonywanych w studium
wykonalności).

§5
Osoby odpowiedzialne
1. Osobami upoważnionymi przez każdą ze Stron do dokonywania czynności związanych
z wykonywaniem przedmiotu umowy są:
1) ze strony Zamawiającego: Pani Jacek Wójcik.
2) ze strony Wykonawcy: …………………………………
2 Strony zobowiązują się udzielać odpowiedzi na otrzymane zawiadomienia lub
oświadczenia pisemnie, lub drogą elektroniczną inwestycyjny.brody@vp.pl
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni od doręczenia pisma na
adres do korespondencji oraz adres e-mail, o którym mowa.
§6
Przekazanie i odbiór przedmiotu umowy
1. Dokumenty składające się na przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany będzie
złożyć w siedzibie Zamawiającego.
2. Strony nie przewidują odbioru przedmiotu umowy w częściach.
3. Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu przedmiot umowy będzie
protokół przekazania. Protokół przekazania potwierdza, że Wykonawca przekazał
Zamawiającemu w całości przedmiot umowy. Podpisany przez osoby wskazaną w § 5
ust. 1 pkt 1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy sporządzając protokół
odbioru przedmiotu umowy - bez zastrzeżeń, jeżeli przedmiot umowy zostanie złożony
w siedzibie Zamawiającego nie później jak w dniu o którym mowa w § 3 i nie zostaną
stwierdzone w wymienionym okresie wady i braki w przedmiocie umowy.
4. W przypadku stwierdzenia wad i braków w przedmiocie umowy Zamawiający będzie
przekazywał niezwłocznie i na bieżąco.
5. Pomimo dokonania odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany będzie również do wykonania zobowiązań wynikających z zapisów § 5
ust. 2.
6. W przypadku nie usunięcia wad i zastrzeżeń w pełnym zakresie we wskazanym przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar o których
mowa w § 10 ust. 1 licząc od dnia następnego po dniu na który był ustalony termin
usunięcia wad i zastrzeżeń w przedmiocie umowy.
7. Przedmiot umowy uważa się za wykonany z dniem podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia - bez zastrzeżeń.
8. Sporządzenie protokołu odbioru bez zastrzeżeń nie wyklucza prawa późniejszego
zgłoszenia uwag i zastrzeżeń i żądania ich usunięcia, a także wprowadzenia uzupełnień
do przedmiotu umowy, a w szczególności jeżeli po odbiorze bez zastrzeżeń będzie
trwała ocena formalna i merytoryczna wniosku o dofinansowanie jak również
realizowanie przez Zamawiającego roszczeń lub uprawnień w związku z wadami
dostarczonych dokumentów zgodnie z postanowieniami § 11 umowy.
§7
Prawa autorskie
1. Przedmiot zamówienia obejmuje utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn.
zm.). Wykonawca oświadcza, że:
1) nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiłyby Wykonawcy przeniesie na
Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentów,
2) autorskie prawa majątkowe do dokumentów nie są i nie będą przedmiotem zastawu
lub innych praw na rzecz osób trzecich,

3) dokumenty składające się na przedmiot zamówienia nie będą zawierały
niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich.
2. Z chwilą przekazania dokumentów składających się na przedmiotu umowy Wykonawca
przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie,
autorskie prawa majątkowe do poszczególnych dokumentów – stanowiących utwory w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wydanych
Zamawiającemu w ramach wykonywania umowy, wraz z wyłącznym prawem
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym prawem do
dokonywania opracowań oraz rozporządzania i korzystania z opracowań – na wszelkich
polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności:
1) wykorzystania w celu złożenia jako dokumentów o dofinansowanie Projektu,
2) wykorzystanie w celu realizacji Projektu,
3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie dowolną techniką
i w dowolnej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, optycznego oraz techniką cyfrową, w pamięci komputerowej, sieci
komputerowej wewnętrznej i zewnętrznej Zamawiającego,
4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem i dzierżawa oryginałów lub
egzemplarzy,
5) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt 4 – kopiowanie,
kserowanie, sporządzanie dodruków, remitowanie, a także publiczne wykonanie,
udostępnianie, wystawianie, wyświetlenie, udostępnianie wykonawcom,
odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w tym również w Internecie.
3 Przeniesienia autorskich praw majątkowych następuje w ramach wynagrodzenia,
o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy. Wykonawcy nie przysługuje odrębne
wynagrodzenie za korzystanie przez Zamawiającego z utworów na każdym odrębnym
polu eksploatacji, a także za przeniesienie na Zamawiającego prawa zezwalania na
wykonywanie zależnych praw autorskich.
4 W przypadku, gdy osoba trzecia wystąpi w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem
z tytułu naruszenia praw autorskich zarówno osobistych jak i majątkowych, jeżeli
naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem niniejszej umowy przez
Wykonawcę, Wykonawca:
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki
powyższych zdarzeń;
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do
procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane
z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym
postępowaniu egzekucyjnym w tym koszty pomocy prawnej dla Zamawiającego;
3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń
majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich
majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.
5 Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego, że w przyszłości nie będzie
zgłaszał żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania z dokumentów.
§8
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzeniem Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z umową
jest cena zawarta w ofercie Wykonawcy. Tytułem wynagrodzenia Wykonawcy za

wykonanie Przedmiotu zamówienia zgodnie z umową Zamawiający zapłaci
Wykonawcy:
cenę netto ……………… zł
podatek VAT w kwocie ………………. zł
łącznie brutto ………………………………..………. zł
(słownie: ………………………………………………….),
w tym za opracowanie Studium wykonalności:
cenę netto ……………… zł
podatek VAT w kwocie ………………. zł
łącznie brutto ……………. zł
(słownie: ………………………………………………….),
2. Zapłata wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 nastąpi w drodze płatności
częściowych:
1) 80 % wartości wynagrodzenia brutto, tj. kwota ……………… zł (słownie:
………………….) – po sporządzeniu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia,
o którym mowa w § 6 ust. 8,
2) 20 % wartości wynagrodzenia brutto, tj. kwota ………………… zł (słownie:
………………….) – po otrzymaniu pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Świętokrzyskiego, zawierającego informację o pozytywnie zakończonej ocenie
formalnej oraz o pozytywnie zakończonej ocenie merytorycznej wniosku
o dofinansowanie lub o negatywnie zakończonej ocenie merytorycznej wniosku
z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie brutto o którym mowa w ust. 1 będzie regulowane przelewami na
rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, każdorazowo w terminie 14 (czternastu)
dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT, przy czym faktury VAT mogą być wystawiane w terminach
wynikających z warunków płatności określonych w ust. 2.
4. Wykonawca wystawiać będzie faktury VAT na: Gmina Brody ul. St. Staszica 3, 27 –
230 Brody NPI 664 – 19 – 40 – 504.
5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego Strony uznają dzień obciążenia
rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wynagrodzenie Wykonawcy stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. Wszelkie koszty
niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy przez Wykonawcę ponosi
Wykonawca.
§9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
2) Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszą umową w sposób różny od
opisanego w umowie,
3) Wykonawca przekroczył termin określony w § 3 umowy.
2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający:
1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w
terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej
umowie,
2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub
podpisania protokołu odbioru,
3) zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

3.

4.

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec
Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 powinno nastąpić w formie
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać
uzasadnienie.
Odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomości o
przyczynie odstąpienia.

§ 10
Kary umowne
1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowne:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w§ 2 -w wysokości
500 zł za każdy dzień zwłoki,
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy –
w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto.
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za nieuzasadnioną zwłokę w terminie odbioru przedmiotu umowy – wysokości
500 zł za każdy dzień zwłoki,
b)
za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego wysokości 10% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.
2 Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody - gdy powstała szkoda przewyższa
wartością ustaloną karę umowną.
3 Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 5 dni od dnia otrzymania
pisemnego wezwania do zapłaty od uprawnionego, na wskazany w wezwaniu numer
rachunku bankowego.
4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do egzekucji kar umownych poprzez ich potrącenie
z faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy.
5 W innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strony
ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Gwarancja i rękojmia
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z uprawnień wynikających z tytułu
gwarancji lub rękojmi.
2. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na
dokumenty stanowiące przedmiot umowy na okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy
od daty sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu umowy.
3. W ramach gwarancji Wykonawca dokona korekty i uzupełnień przedmiotu umowy
wynikających z oceny formalnej i merytorycznej Instytucji Zarządzającej w terminie 4
(czterech) dni od przekazania przez Zamawiającego informacji o takiej konieczności.
4. W ramach gwarancji Wykonawca będzie udzielał wyjaśnień dotyczących przedmiotu
zamówienia na etapie postępowań przetargowych związanych z realizacją projektu.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem

nieważności i zostaną dokonane aneksem.
3. W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
4. W przypadku zaistnienia sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, strony
w pierwszej kolejności będą rozwiązywały je w drodze dwustronnych negocjacji, a w
razie nie dojścia do porozumienia, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.
6. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
1) Zaproszenie do składania ofert z dnia 24.03.2016r.,
2) oferta wykonawcy z dnia …………… r.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

