Załącznik nr 3

Projekt umowy
Zawarta w dniu ............................ roku w Kościerzynie pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna z siedzibą
83-400
400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,”, reprezentowaną przez:
Michała Majewskiego

-

Burmistrza Miasta Kościerzyna

-

Skarbnika

przy kontrasygnacie
Jarosława Laski
a
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”

W rezultacie dokonanego przez Zleceniobiorcę wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w przeprowadzonym
postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość szacunkowa nie przekracza 30.000,00 euro, została
zawarta umowa następującej treści:

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest opracowanie
pracowanie Studium Wykonalności dla projektu „Ochrona
Ochrona przed powodzią oraz
poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna”,
Kościerzyna”, który będzie aplikować
o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020,
2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko Działanie 11.1 Ograniczenie zagrożeń naturalnych”.
naturalnych
2. Integralnym składnikiem niniejszej Umowy jest złożona prze Wykonawcę propozycja cenowa.
§2
Zobowiązania Wykonawcy
1. W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:
a) opracowania i przekazania Zamawiającemu
Zamawiającemu Studium Wykonalności zgodnie z aktualnymi na dzień złożenia
wniosku aplikacyjnego zasadami i wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020
2020 oraz wymaganiami konkursu nr RPPM.11.01.00-IZ.00-22-001/16
RPPM.11.01.00
ogłoszonego
onego przez Instytucję Zarządzającą - Zarząd Województwa Pomorskiego.
b) niezwłocznego wprowadzania wszelkich poprawek i uzupełnień w Studium Wykonalności przekazanych
przek
przez
Instytucję Zarządzającą na wszystkich etapach oceny wniosku o dofinansowanie.
c) przygotowania Studium Wykonalności w ilości i formie opracowań wymaganej przez Instytucję Zarządzającą,
nie mniej niż 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie (.doc).
2. Wykonawca zobowiązuje sie w terminie 5 dni roboczych od dniaa zawarcia Umowy do przekazania

Zamawiającemu drogą e-mail
mail na adres: fundusze@koscierzyna.gda.pl wykazu niezbędnych do realizacji
przedmiotu Umowy materiałów i informacji;
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny, techniczny
i fachowy w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca
ykonawca w czasie wykonywania zamówionej pracy jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić
mu każdorazowo wyjaśnień dotyczących przebiegu prac.
5. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością
zawodową oraz zachować poufność materiałów i informacji przekazanych przez Zamawiającego. Obowiązek
zachowania poufności obejmuje w szczególności zakaz ujawniania
ujawniania i przekazywania osobom trzecim oraz
wykorzystywania do własnych celów, a także zabezpieczenie materiałów i informacji przez dostępem osób
niepowołanych. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności przez swoich pracowników,
współpracowników i podwykonawców.
ykonawców.
§3
Zobowiązania Zamawiającego
Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:
1. Współdziałania z Wykonawcą przy realizacji przedmiotu Umowy.
2. Dostarczenia będących w jego posiadaniu materiałów i informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia przez Wykonawcę o ich udostępnienie.
3. Formą przekazania w/w materiałów jest forma elektroniczna (e-mail)
mail) lub forma pisemna.
4. Wyznaczenia do współpracy z Wykonawcą osób niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.
5. Przekazywania uwag Instytucji Zarządzającej w ciągu 2 dni roboczych od daty ich wpływu do Zamawiającego.
6. Zapłaty
apłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 5.
§4
Termin realizacji przedmiotu Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć wykonanie przedmiotu Umowy w terminie do 22.02.2017
22.02
r.
2. Za dochowanie terminu Umowy uważa się przekazanie Zamawiającemu prawidłowo sporządzonego
sporządz
przedmiotu Umowy w formie elektronicznej (wiadomość e-mail).
e
3. W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego Strony uważają, że przedmiot Umowy został
przyjęty przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, co potwierdzone jest każdorazowo protokołem odbioru
odbio
podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
4. Termin realizacji przedmiotu Umowy ulega zmianie w przypadku nieterminowego przekazywania przez
Zamawiającego niezbędnych dla wykonania przedmiotu Umowy informacji i dokumentów źródłowych, o
których mowa w § 3 ust. 2. Termin ten ulega wydłużeniu proporcjonalnie do liczby dni opóźnienia.
§5
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 1 strony ustalają na ryczałtową
kwotę:
Cena ofertowa netto
………….. PLN
Podatek VAT (23%)
………..… PLN
Cena ofertowa brutto
………….. PLN
Cena ofertowa brutto słownie: ……………………………………………………………..

2. Wynagrodzenie, o jakim mowa w ust. 1, rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę na Zamawiającego, po podpisaniu protokołuu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy.
3. Zapłata za fakturę VAT nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia oryginału faktury VAT Zamawiającemu.
Za termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjmuje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, że podczas wyceny i sporządzania oferty uwzględnił ryzyko wynagrodzenia oraz
wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.
§6
Zasada odbioru prac
1. Wykonane Studium Wykonalności zostanie
zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego drogą e-mail
e
oraz
pisemnie.
2. Strony zgodnie ustalają, iż nie stwierdzenie przez Zamawiającego braków w przesłanym materiale
w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia jego dostarczenia, jest równoznaczne z uznaniem,
iż jest on kompletny. Upływ tego terminu stanowi każdorazowo podstawę podpisania protokołu odbioru, który
stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT.
3. W przypadkuu zgłoszenia, w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, braków lub uwag, strony ustalają, iż
zostaną one wprowadzone do opracowania w terminie do 2 dni roboczych licząc od dnia ich przekazania
Wykonawcy.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie wykonał swoich obowiązków lub wykonał je nienależycie
wskutek zaistnienia okoliczności niezależnych od niego, o których nie wiedział i nie mógł ich przewidzieć lub
którym nie mógł zapobiec pomimo dołożenia najwyższej staranności.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności
koliczności określonych w § 6 ust. 4, Wykonawca zawiadomi w najkrótszym
terminie Zamawiającego na piśmie o jej zaistnieniu i przyczynach. Jeżeli po zawiadomieniu Strony nie
uzgodnią inaczej w formie pisemnej, Wykonawca będzie kontynuował wysiłki w celu wywiązania
wyw
się ze swoich
zobowiązań umownych, w stopniu, w jakim jest to praktycznie możliwe oraz będzie poszukiwać możliwych,
wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, mimo zaistniałych okoliczności określonych w § 6
ust. 4. Wykonawca powiadomi jak najszybciej, jak będzie to możliwe, Zamawiającego o zakończeniu istnienia
okoliczności określonych w § 6 ust. 4.
§7
Gwarancja
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego naniesienia zmian i poprawek w dokumencie będącym
przedmiotem Umowy zgodnie z uwagami
uwagam Instytucji oceniającej na każdym etapie jego oceny.
§8
Prawa autorskie
1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot Umowy, Wykonawca przenosi, bez dodatkowego
wynagrodzenia, na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu
pr
Umowy
wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, bez ograniczeń
czasowych, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, na wszystkich znanych
polach eksploatacji w tym zwłaszcza wskazanych
wskazanych w ust. 2 poniżej, przy użyciu wszelkich dostępnych technik i
nośników materialnych.
2. Pola eksploatacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, obejmują wyłączne prawo do:
a) utrwalania i zwielokrotniania dokumentu będącego przedmiotem Umowy lub jego części – wytwarzania
egzemplarzy dokumentu przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską,

kserograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) wprowadzania
rowadzania do obrotu oryginału dokumentu lub jego części albo egzemplarzy, na których dokument lub
jego cześć utrwalono przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, użyczania, najmu lub dzierżawy
oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie dokumentu lub jego części
części do pamięci komputera,
zapisywanie dokumentu w dowolnym formacie elektronicznym i utrzymywanie w pamięci komputera;
c) wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania
dokumentu lub jego części w taki
taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieciach
informatycznych w tym w sieciach ogólnodostępnych, w tym zamieszczenie i modyfikacja dokumentu
doku
na
stronach internetowych,
d)

3.

prawo do swobodnego używania i korzystania z dokumentu oraz jego części,
w szczególności poprzez wykorzystanie dokumentu dla realizacji celu wskazanego
w § 1 Umowy, wykorzystanie dokumentu oraz jego części w celach marketingowych
marketingowych lub promocyjnych.

Zamawiający ma prawo dokonywania zmian dokumentu w całości lub
w szczególności wynikających z opracowania redakcyjnego, wymagań Instytucji oceniającej.

w

części,

§9
Kary umowne
1. Strony zastrzegają możliwość stosowania kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
a) w przypadku niewykonania przedmiotu Umowy w określonym w § 4 ust.1 terminie, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia,
b) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,
c) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
Zamawiającego, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1,
d) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad lub usterek przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia
wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za
każdy dzień opóźnienia,
2. Naliczone kary umowne Zamawiający może potrącić z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość naliczonych kar umownych Zamawiający ma prawo dochodzić
odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo powierzenia
wykonania zadania innemu podmiotowi, zaś Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów
wynagrodzenia tego Wykonawcy w części przewyższającej wynagrodzenie ustalone w umowie. Powyższe
uprawnienie Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych.
5.

Zamawiającemu, oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego, przysługuje
przysług
prawo
odstąpienia od Umowy także w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy dłuższym niż 14 dni oraz
w wypadku, gdy wykonanie zobowiązania przez Wykonawcę po terminie nie miałoby dla drugiej strony
znaczenia ze względu na właściwości zobowiązania.
§ 10
Kontakty

Do kontaktów niezbędnych w zakresie realizacji przedmiotu Umowy wyznaczone zostały następujące osoby:
a) ze strony Zamawiającego – Sławomir Wolski,
Wolski tel. 058 680 23 02

e-mail: s.wolski@koscierzyna.gda.pl,
s.wolski@koscierzyna.gda.pl
b) ze strony Wykonawcy –
§ 11
Forma zmiany Umowy
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana osób wyznaczonych do kontaktów w ramach realizacji Umowy nie stanowi jej zmiany i nie wymaga
zgody drugiej Strony. Zmiana taka jest skuteczna z dniem otrzymania pisemnego zawiadomienia o dokonanej
zmianie.
§ 12
Rozstrzyganie sporów
Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich
wszelkich sporów, jakie mogą wynikać w związku
z interpretacją lub wykonaniem niniejszej Umowy. W razie nie osiągnięcia porozumienia, wszelkie spory
wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane ostatecznie przez właściwy miejscowo sąd dla
Zamawiającego.
§ 13
Pozostałe postanowienia umowne
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego
Zamawiają
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

