Projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014
Załącznik nr 3

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

-

Burmistrza Miasta Kościerzyna

Jarosława Laski

-

Skarbnika

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 przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, w tym
opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko” dla pięciu dokumentów strategicznych
i sektorowych w ramach projektu „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie
dokumentacji strategicznej i techniczno – kosztorysowej” współfinansowanego ze środków Mechanizmu
Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Programu „Rozwój Miast poprzez wzmocnienie kompetencji
jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa
obywatelskiego”.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określono w Zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej.
3. Integralnym składnikiem niniejszej umowy jest złożona propozycja cenowa.
§ 2.
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi przez
Zamawiającego i powszechnie obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa (obowiązującymi na dzień
przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu) w terminie do dnia 30.03.2017r.
2. W przypadku skrócenia bądź wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu „Kościerskie Strefy
Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno – kosztorysowej”
Zamawiający zastrzega sobie prawo do skrócenia bądź wydłużenia wymaganego terminu realizacji przedmiotu
Umowy.

3. Zmiana terminów i okresu realizacji przedmiotu o którym mowa § 2 pkt. 2 nie stanowi podstawy do
renegocjacji wysokości wynagrodzenia określonego w § 3.
§ 3.
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 strony ustalają zgodnie z ofertą
Wykonawcy na ryczałtową kwotę:
Cena ofertowa netto
.............................PLN
Podatek VAT (23%)
.......................... PLN
Cena ofertowa brutto............................. PLN
Cena ofertowa brutto słownie: ..................................................................................................................
2. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen ze względu na wzrost kosztów Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji
przedmiotu zamówienia.
4. Dopuszcza się zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku
VAT.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po protokolarnym przekazaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia
z zastrzeżeniem zapisów w ust. 6 - 11.
6. Zamawiający, w ciągu 10 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę całości dokumentacji
dokona oceny jej kompletności, poprawności i zgodności z umową.
7. W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, w tym konieczności naniesienia poprawek lub
wykonania dokumentacji uzupełniającej, Wykonawca zostanie pisemnie zobowiązany przez Zamawiającego
do ich usunięcia na swój koszt w terminie 10 dni roboczych, pod rygorem zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy i naliczenia kar umownych. Stwierdzenie przez Zamawiającego usunięcia przez Wykonawcę wad
będzie stanowić podstawę do sporządzenia końcowego protokołu odbioru.
8. Wykonawca nie może odmówić poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, jeżeli przyczyny wad
lub usterek leżały po jego stronie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
9. Wykonawca odpowiada za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy, ze względu
na cel opracowania.
10. Protokół odbioru końcowego nie zawierający uwag i zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji stanowi
podstawę do wystawienia faktury za zakres umowy stanowiący przedmiot odbioru.
11. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury wraz z podpisanym protokołem końcowym
przekazania i odbioru przedmiotu zamówienia.
12. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy
prowadzone przez ................................................ nr ..................................................................................
13. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej.
14. 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.
§ 4.
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie
realizacji Umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia określony w § 1 zgodnie z obowiązującymi
przepisami, w tym w szczególności z Ustawą z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
3. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, jest zobowiązany
niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć
na jakość lub termin zakończenia etapów umowy.
4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
− uzgodnienia z Zamawiającym terminów realizacji poszczególnych elementów i działań,
− przekazania Zamawiającemu pełnej dokumentacji potwierdzającej realizację przedmiotu
zamówienia,
− umieszczenie we wszystkich materiałach, elementach i dokumentach zamówienia wymaganych
logotypów i informacji o współfinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG) 2009-2014 zgodnie z Regulacjami w sprawie wdrażania Mechanizmu
Finansowego EOG na lata 2009-2014, w tym z Załącznikiem nr 4 do Regulacji – Wymogi dotyczące
Informacji i Promocji oraz Podręcznikiem Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej,
− uzupełnianie poszczególnych zakresów zamówienia o uwagi Instytucji Opiniującej (zarówno w czasie
trwania Umowy jak i po jej wygaśnięciu),
− przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji.
5. Wykonawca w czasie wykonywania zamówionej pracy jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić
mu każdorazowo wyjaśnień dotyczących przebiegu prac.
6. 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
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.
§ 5.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
− przekazanie odpowiednich informacji w zakresie Projektu, w ramach którego realizowanego jest
przedmiotowe zamówienie,
− dokonanie odbioru przedmiotu umowy,
− zapłata za wykonane i odebrane usługi.
§ 6.
KARY UMOWNE
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne
w następujących wysokościach:
− za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień
kalendarzowy zwłoki,
− za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 20%
całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto,
− za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki,
licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn
zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % całkowitej kwoty wynagrodzenia umownego brutto.
3. W razie 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 powyższych okolicznościach. W takim wypadku
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu za wykonanie części umowy, po protokolarnym
przekazaniu i odbiorze zakończonej części zamówienia.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego w/w kary umowne.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku nierzetelnego i nieterminowego wykonania
zlecanej usługi, w terminie miesiąca od zaistniałej sytuacji.
7.
OSOBY DO KONTAKTU
1. Zamawiający wyznacza do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy pracownika
Urzędu Miasta w Kościerzynie pana Sławomira Wolskiego.
§ 8.
PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
1.

2.

3.

Wykonawca jest zobowiązany w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy przenieść na Zamawiającego
z chwilą dokonania odbioru autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów prac i dokumentów,
powstałych w związku z opracowaniem dokumentu objętego przedmiotem umowy, w zakresie
rozporządzania nimi i korzystania z nich przez czas nieoznaczony, w tym prawo do zezwalania
na wykonanie zależnych praw autorskich. Przeniesienie następuje bez ograniczeń, co do terytorium, czasu
i liczby egzemplarzy oraz obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy
dokumentu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokument utrwalono - wprowadzanie do
obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, a także wprowadzanie do pamięci komputera i
wielokrotne sporządzenie wydruków;
c) w zakresie rozpowszechniania dokumentu w sposób inny niż określony w pkt b) - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
dokumentu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym;
d) tworzenie innych dokumentów na podstawie przedmiotu zamówienia, w szczególności tłumaczeń,
adaptacji i przeróbek oraz wykorzystywanie w inny sposób, zgodny z przeznaczeniem przedmiotu
zamówienia.
Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy, że z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentu będącego
przedmiotem umowy będzie on wykorzystywany na potrzeby realizacji przez Zamawiającego i jego
partnerów w projekcie zadań publicznych i staną się materiałami urzędowymi w rozumieniu art. 4 pkt 2
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90,
poz. 631 z późn.zm). Zamawiający, w ramach realizacji zadań publicznych, jest uprawniony do dokonywania
w przekazanym dokumencie poprawek i przeróbek bez zgody Wykonawcy.
Wykonawca oświadcza, że dokument powstały w wyniku wykonania przedmiotu umowy nie jest ani nie
będzie obciążony żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny
względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu zamówienia, a w szczególności za
roszczenia osób trzecich oparte o zarzut naruszenia praw własności intelektualnej.

4.
5.

Wykonawca w przypadku wprowadzenia podwykonawców przy wykonywaniu umowy zapewni przeniesienie
ich autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.
Przeniesienie praw autorskich do przedmiotu zamówienia nastąpi w dniu podpisania protokołu odbioru, o
którym mowa w § 6 ust. 4.
§ 9.
ZMIANY ZAKRESU I ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy na skutek urzędowej zmiany stawki podatku VAT,
2) zmiany danych podmiotowych oraz rachunku bankowego Wykonawcy,
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia – wydłużenie terminu realizacji umowy ze względu
na zaistnienie istotnych okoliczności uzasadniających zmianę terminu realizacji zamówienia, w tym
w szczególności:
a) opóźnień lub trudności związanych z finansowaniem Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1
po stronie Zamawiającego,
b) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na termin realizacji przedmiotu umowy,
c) działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,
d) wystąpienia działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
e) zaistnienia uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub Wykonawcy powodujących konieczność
wprowadzenia zmian w przedmiocie realizacji zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego,
f) wykonanie nieprzewidzianych prac związanych z przedmiotem umowy, badań, ekspertyz
niezbędnych do osiągnięcia celu i zakończenia przedmiotu umowy, w tym konsekwencji
wynikających z uzgodnień i decyzji,
g) wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień i warunków
niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy od właściwych organów czy instytucji oraz
przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych do otrzymania koniecznych
uzgodnień,
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci
aneksu.
§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na
osobę trzecią.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

