
  

 Umowa nr …… 

zawarta w dniu …………………………………  r. pomiędzy: 

Gminą Krotoszyce 

59-223 Krotoszyce, ul. Piastowska 46, NIP: 691-10-74-207 

reprezentowane przez: 

1. …………………………………… – 

………………………………….……………………………………………………. 

2. …………………………………… – 

…………………………………………………………………………………………. 

zwane dalej „Zamawiającym” 

a 

............................... 

zwany/a dalej „Wykonawcą" 

§ 1 Podstawa prawna zawarcia umowy 

 Zamówienie zostało udzielone zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164). 

§ 2 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji studium wykonalności 
projektu pn.: „Rozwój e-usług w Urzędzie Gminy Krotoszyce” na potrzeby 
ubiegania się przez Zamawiającego o dofinansowanie projektu ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zwane w dalszej treści 
umowy: „opracowaniem” lub „przedmiotem umowy”. 

2. Przedmiot umowy należy opracować zgodnie z „Ramową strukturą studium 
wykonalności na potrzeby aplikacji o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020”. 

3. Studium winno opierać się o realistyczne założenia i rozwiązania, w 
szczególności uwzględniać faktyczne potrzeby oraz aktualne uwarunkowania 
prawne. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do przyjętych założeń lub 
rozwiązań Zamawiający może wnosić do Wykonawcy o uzasadnienie przyjętych 
założeń bądź wskaźników, a Wykonawca obowiązany jest do jego 
przedstawienia w terminie 2 dni roboczych. W przypadku uzasadnionego 
zakwestionowania przez Zamawiającego do przyjętego założenia lub 
rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania alternatywnego 
wariantu. 

4. Arkusz kalkulacyjny w formacie Excel należy dostarczyć w formie elektronicznej 
z odblokowanymi formułami. 

5. Opracowanie należy dostarczyć w 3 egzemplarzach w formie papierowej 
kolorowej oraz w wersji elektronicznej na trwałym nośniku z możliwością 
kopiowania i drukowania jego dowolnych części. 

6. Opracowanie będzie zgodne z wymogami stawianymi dla projektów 
realizowanych w ramach RPO WD innymi dokumentami właściwymi ze względu 
na merytoryczną treść dokumentu będącego przedmiotem zamówienia, a w 
szczególności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Przewodnikiem do analizy 
kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. 

7. Studium wykonalności będzie zawierać wszystkie dane i informacje niezbędne 
do poprawnego wypełnienia wszystkich punktów wniosku o dofinansowanie 
projektu w ramach Działania nr 2.1 E-usługi publiczne. 



8. Studium Wykonalności zostanie opatrzone logotypami oraz informacją o 
współfinansowaniu projektu zgodnie z wytycznymi krajowymi i IZ RPO WD w 
przedmiotowym zakresie. 

9. W ramach przedmiotu umowy do obowiązków Wykonawcy należy dokonanie 
aktualizacji danych zawartych w opracowaniu w przypadku zmian danych lub 
wytycznych IZ RPO WD do momentu uzyskania pozytywnej weryfikacji 
formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie. 

§ 3 Termin wykonania umowy 

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 28.02.2017r. 

2. Wykonawcy przysługuje uprawnienie do ubiegania się o wyznaczenie przez 
Zamawiającego nowych terminów wykonania umowy w wypadku wystąpienia 
zdarzenia zewnętrznego nie dającego się przewidzieć, na które strony umowy 
nie mają wpływu, i którego skutkom nie można było zapobiec, nawet przy 
zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie 
w całości lub w części jego zobowiązań umownych. Okres wydłużenia terminu 
wykonania umowy nie może być dłuższy niż 1 miesiąc oraz nie może być 
dłuższy niż okres, w którym trwała przeszkoda uniemożliwiająca wykonanie 
zobowiązań umownych Wykonawcy. 

3. Za termin wykonania umowy Strony przyjmują datę podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru o którym mowa w §8. 

§ 4 Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 
netto w wysokości ...... zł netto (słownie: ...........................). Do 
wynagrodzenia tego zostanie doliczony należny podatek VAT, według stawki 
obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie brutto, zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w dniu podpisania umowy wynosi ....... zł brutto 
(słownie: ........................................). 

2. Rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktury końcowej 
wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę zgodnie z zapisami określonymi 
w ust. 3. 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie łącznie: 

 doręczenie opracowania do siedziby Zamawiającego w ustalonej w §2 ust. 5 
liczbie egzemplarzy, 

 złożenie pisemnego oświadczenia, że przekazywane opracowanie jest 
kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć oraz, że zostało 
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz umową, 

 podpisanie przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego „protokołu 
odbioru”, o którym mowa w §8 ust. 1 umowy. 

4. Wynagrodzenie uwzględnia wszelkie koszty związane z poprawną realizacją 
umowy. 

5. Faktura za realizację przedmiotu umowy wystawiona będzie przez Wykonawcę 
na: „Gminę Krotoszyce, ul. Piastowska 46 59-223 Krotoszyce i zostanie 
doręczona do siedziby Zamawiającego, za jaką na potrzeby realizacji umowy 
uznaje się siedzibę Urzędu Gminy Krotoszyce – sekretariat. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury nie później niż w terminie do 
30 dni od daty doręczenia mu prawidłowo wystawionej pod względem 
merytorycznym i finansowym faktury VAT w siedzibie Zamawiającego. Za datę 
dokonania przez Zamawiającego płatności uznaje się datę złożenia dyspozycji 



przelewu należności w banku Zamawiającego. 

7. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

8. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. 

§ 5 Obowiązki Zamawiającego 

 Po zawarciu umowy Zamawiający wskaże osoby uprawnione do kontaktowania 
się z Wykonawcą dla celów technicznej realizacji przedmiotu umowy.  

§ 6 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca wykona swoje prace z należytą starannością wynikającą z 
zawodowego charakteru jego działalności, w sposób zgodny z obowiązującymi 
przepisami. 

2. Wykonawca ma obowiązek bieżącej konsultacji sposobu wykonania przedmiotu 
umowy z osobami, o których mowa w §5. 

3. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w opracowaniu wszystkie zasadne 
uwagi i zalecenia Zamawiającego. 

4. W przypadkach, o których mowa w punkcie poprzedzającym ostateczna ocena 
czy zgłoszone uwagi Wykonawca powinien w opracowaniu uwzględnić należy do 
przedstawiciela Zamawiającego. 

§ 7 Prawa autorskie 

1. Sporządzone przez Wykonawcę opracowania, jak również ich części podlegają 
ochronie zgodnie z odrębnymi przepisami o prawach autorskich i prawach 
pokrewnych. 

2. Całość stanowiących przedmiot umowy opracowań wraz z załącznikami, 
uzgodnieniami, pozwoleniami, i każda jej część osobno, stanowi własność 
Zamawiającego. Wraz z ich przekazaniem Zamawiającemu, a w wypadku 
rozwiązania Umowy w trakcie jej trwania niezależnie od podstaw i przyczyn 
rozwiązania, z chwilą jej rozwiązania, Wykonawca, bez składania dodatkowego 
oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych 
okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe związane z przekazaną 
dokumentacją, objęte następującymi polami eksploatacji: utrwalenie, 
zwielokrotnienie dowolną techniką wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do 
pamięci komputera i zezwala mu na dokonywanie bez konieczności uzyskania 
jego dalszej zgody wszelkich zmian pod warunkiem, że zmiany te dokonywane 
będą na zlecenia Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i przygotowanie zawodowe. Powyższe przeniesienie autorskich praw 
majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i 
obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w opracowaniach dokonywane przez 
Wykonawcę. Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 obejmuje powyższe. 

§ 8 Odbiór przedmiotu umowy 

 Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w formie pisemnego „protokołu odbioru”. 

§ 9 Kary umowne 

1. Strony mogą naliczyć kary umowne  w następujących wypadkach i 
okolicznościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 



 za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 200 zł za każdy 
dzień opóźnienia, 

 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 
25% wynagrodzenia umownego ogółem netto. 

b) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z 
przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 25% wynagrodzenia 
umownego ogółem netto. 

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje poniesionej szkody, Zamawiający 
i Wykonawca ma prawo dochodzić odszkodowania na ogólnych zasadach 
Kodeksu cywilnego. Szkoda obejmuje zarówno szkodę faktycznie poniesioną jak 
i utracone korzyści. 

§ 10 Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, 
gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy bez 
uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu umowy mimo 
dodatkowego wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, w terminie 
określonym w tym wezwaniu. 

§ 11 Inne postanowienia 

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez 
zgody stron na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego. 

3. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem umowy poddane zostaną 
rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Strony zobowiązują się do wzajemnego, niezwłocznego informowania o każdej 
zmianie statusu prawnego i adresu siedziby. W przypadku niedopełnienia w/w 
obowiązków przez którąkolwiek ze Stron, Stronę tę obciążać będą ewentualne 
koszty mogące wyniknąć wskutek zaniechania. 

5. Strony ustalają na potrzeby realizacji niniejszej umowy poniższe adresy do 
doręczeń:  
-59-223, ul. Piastowska 46 Urząd Gminy Krotoszyce 
 -………………………………………………………….. 

6. Pisma wysłane na powyższy adres danej Strony, uznane będą za skutecznie 
doręczone z datą doręczenia albo, w przypadku ich nieodebrania, z datą 
drugiego awizo. 

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

8. Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej strony. 

 


