Załącznik nr 3.
Projekt umowy
UMOWA Nr .../…/2017/WRIP
W dniu ………………. roku w Kościerzynie pomiędzy:
Gminą Miejską Kościerzyna, 83-400 Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, NIP: 591-15-66-370, zwaną dalej
„ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez:
Michała Majewskiego
- Burmistrza Miasta Kościerzyna
przy kontrasygnacie
Jarosława Laski
- Skarbnika
na podstawie Umowy Partnerstwa z dnia 30.06.2016r. zawartej z Gminą Kościerzyna, 83-400 Kościerzyna,
ul. Strzelecka 9, NIP 591-15-68-498
a
....................................................................................................................................................................................
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy, złożonej w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia,
którego wartość szacunkowa nie przekracza 30.000 euro, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi udzielania
zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dla
szacowanej wartość wydatku netto mieszczącej się w przedziale od 20.000 zł do 50.000 zł włącznie, została
zawarta umowa następującej treści:
§ 1.
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie promocji Projektu „Budowa węzła integracyjnego
w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji
zbiorowej w Powiecie Kościerskim”. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Mobilność, Działanie
9.1. Transport miejski, Poddziałanie 9.1.2. Transport miejski.
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: 30.06.2020r.
2. W przypadku skrócenia bądź wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu „Budowa węzła
integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem
komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim” 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 Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę,
zgodnych z zatwierdzonym przez Zamawiającego protokołem odbioru.
4. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktur częściowych.
5. Zapłata faktury nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia faktury wraz z protokołem potwierdzenia wykonania
elementów i działań promocyjnych zatwierdzonym przez Zamawiającego.
6. Należność za wykonane usługi będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy prowadzone przez
.................................................................. nr ....................................................................................................................
7. Za datę zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej.
9. 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, 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.
3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 uzgodnienie z Zamawiającym terminów realizacji poszczególnych elementów i działań,
 uzgodnienie z Zamawiającym szaty graficznej i treści poszczególnych elementów objętych
zamówieniem,
 wykonanie przedmiotu zamówienia po uzyskaniu ostatecznej akceptacji Zamawiającego,
 przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji potwierdzającej realizację przedmiotu
zamówienia,
 stosowanie Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
4. Wykonawca w czasie wykonywania zamówionej pracy jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego udzielić
mu każdorazowo wyjaśnień dotyczących przebiegu prac.

§ 5.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Do obowiązków Zamawiającego należy:
 przekazanie odpowiednich informacji w zakresie Projektu, w ramach którego przeprowadzana jest
promocja,
 opiniowanie i zatwierdzanie propozycji poszczególnych elementów przedmiotu umowy
przedkładanych przez Wykonawcę,
 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
Zamawiający wyznacza Magdalenę Zagórską do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot
umowy.
§ 8.
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

