Załącznik nr 2
do Zapytania ofertowego
WZÓR UMOWY
UMOWA nr ……
na „Sporządzenie wniosku aplikacyjnego oraz studium wykonalności do złożenia w ramach naboru RPO WP
2014-2020 Działanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii dot. budowy biogazowi rolniczej przy ZSP w
Bolesławowie , gmina Skarszewy, woj. pomorskie."
zawarta w dniu ............................................. w Gdańsku pomiędzy:
Gdańską Fundacją Wody z siedzibą w Gdańsku przy ul. Rycerskiej 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr 0000021610, NIP 583-10-18-554, REGON 190869615, zwaną dalej „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną
przez: Alicję Loch-Dzido - Prokurenta
a
……………. z siedzibą w ………. przy ulicy ………….., wpisanym do rejestru ……….. prowadzonego przez ………..
pod Nr ………,NIP …………., REGON ………., kapitał zakładowy……………. PLN, zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,
reprezentowanym przez: ………………. – ………………,
§1
1. Zamawiający oświadcza, iż wyłonił Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonym
w trybie Zapytania ofertowego, rozstrzygniętym na korzyść Wykonawcy dnia ………
2. Wykonawca oświadcza, iż do dnia zawarcia niniejszej umowy nie zaszły i nadal nie zachodzą jakiekolwiek
okoliczności, jakie wyłączałyby jego udział w realizacji niniejszej Umowy.
3. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pt. „Sporządzenie wniosku aplikacyjnego
oraz studium wykonalności do złożenia w ramach naboru RPO WP 2014-2020 Działanie 10.3.1 Odnawialne
źródła energii dot. budowy biogazowi rolniczej przy ZSP w Bolesławowie, gmina Skarszewy, woj. pomorskie."
przy czym:
a) Wykonawca ma obowiązek, bez konieczności zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, dokonywania zmian,
poprawek, uzupełnień, modyfikacji i udzielania wyjaśnień do studium wykonalności i pozostałych opracowań
przez cały okres dokonywania oceny przez IZ RPO WP 2014-2020 do momentu otrzymania informacji przez
Zamawiającego o zakończeniu oceny merytorycznej wniosku.
b) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania ogłoszonego w ramach Działania 10.3.1 RPO
WP na lata 2014-2020 naboru wniosku o dofinansowanie pod kątem udzielanych przez Instytucję
Zarządzającą RPO WP na lata 2014-2020 wyjaśnień i wprowadzanych zmian w ogłoszonym konkursie
i w związku z powyższym dokonywania zmian, uzupełnień, modyfikacji opracowań, o których mowa w pkt 1
w zakresie wskazanym przez IZ.
c) Zamawiający zobowiązuje się wspierać Wykonawcę w realizowaniu przedmiotu Umowy, a w szczególności
udostępniać Wykonawcy wszystkie niezbędne informacje, dane oraz dokumenty posiadane przez
Zamawiającego, konieczne do wykonania przedmiotu Umowy.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy, w tym formę i liczbę egzemplarzy dokumentacji, zawiera załącznik
numer 1 do niniejszej umowy, stanowiący jej integralną część.
5. Dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa.
§2
1. Wykonawca wykona niniejszą Umowę nie później niż do dnia 26.01.2016r. godz. 15:00.
2. Obustronnie podpisany protokół wykonania Umowy stanowić będzie podstawę wystawienia faktury przez
Wykonawcę.
3. Ze względu na termin naboru wniosków do RPO WP upływający 31.01.2017r. Zamawiający nie dopuszcza
wystąpienia opóźnienia w realizacji Umowy.
§3
Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych na niżej podanych warunkach:
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Wykonawca
może żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia wskazanego w § 4 pkt.1
niniejszej umowy (brutto).
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2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od niego, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia wskazanego w § 4 pkt.1 niniejszej
umowy (brutto).
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 4
pkt.1 niniejszej umowy (brutto).
§4
1. Za wykonanie niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………….,…. zł
(słownie złotych: …………..).
2. Kwota ta zwiera podatek VAT w wysokości: ………… zł (słownie złotych: …………..).
3. Powyższa kwota została ustalona na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie
niniejszego zamówienia.
4. Płatność wyżej wymienionej kwoty nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury.
5. Płatność wynagrodzenia nastąpią przelewem na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:
…………………….
6. Strony zgodnie stanowią, iż terminem zapłaty będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
7. Płatności realizowane będą w złotych polskich.
8. Opłaty skarbowe i inne daniny publiczne związane z realizacją Umowy obciążają Zamawiającego wszelkie inne
koszty niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy obciążają Wykonawcę.
9. Jeżeli należności Wykonawcy nie zostaną uregulowane w terminie określonym niniejszą umową, to przysługuje
mu prawo naliczenia odsetek ustawowych.
§5
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia dla realizacji przedmiotu Umowy.
Powierzenie wykonania jakichkolwiek prac objętych Umową podwykonawcy wymaga dla swej ważności
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.
3. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich koniecznych uzgodnień z właściwymi organami administracji
i osobami trzecimi, jak też uzyskać wszelkie dokumenty konieczne dla uzyskania na rzecz Zamawiającego.
4. Zamawiający zobowiązany jest, na pisemny wniosek Wykonawcy, udostępnić mu wszelkie dokumenty i dane,
związane z przedmiotem umowy, będące w jego posiadaniu, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac oraz
na poprawienie ich jakości.
§6
1. Całość dokumentacji, której wykonanie stanowi przedmiot Umowy wraz z załącznikami stanowić będzie
własność Zamawiającego. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu tej dokumentacji, a w wypadku rozwiązania
umowy w trakcie jej trwania, z dniem tego rozwiązania, niezależnie od podstaw i przyczyn rozwiązania,
Wykonawca, bez składania dodatkowego oświadczenia woli, przenosi na Zamawiającego w pełnym
nieograniczonym czasowo ani terytorialnie zakresie do korzystania przez Zamawiającego, niezależnie
od wszelkich innych okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe objęte następującymi polami
eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie
do pamięci komputera, prezentacja publiczna, związane z przekazaną dokumentacją i zezwala mu
na dokonywanie, bez konieczności uzyskania jego dalszej zgody, wszelkich zmian pod warunkiem, że zmiany
te dokonywane będą na zlecenie Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie
zawodowe i kwalifikacje. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych następować będzie w stanie
wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmie także wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji
dokonywane przez Wykonawcę.
2. Wynagrodzenie określone w § 4 pkt. 1 Umowy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich
na warunkach określonych w ustępie poprzedzającym.
§7
1. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym również
w przypadku:
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a) gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Umowy bez uzasadnionej i zakomunikowanej
Zamawiającemu przyczyny albo nie kontynuuje pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
b) ogłoszenia upadłości bądź likwidacji Wykonawcy;
c) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonania Umowy
d) przekroczenia przez Wykonawcę terminu wymienionego w § 2 pkt 1. Umowy, Zamawiający ma prawo
odstąpić od Umowy w całości lub w części i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości odpowiednio
10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 pkt 1., chyba że przyczyny opóźnienia
terminu leżą po stronie Zamawiającego,
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania
części umowy.
4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać
uzasadnienie.
§8
1. Integralną część umowy stanowią:
a) Zapytanie ofertowe
b) Oferta złożona przez Wykonawcę
§9
1. Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag wynikających
z realizacji niniejszej Umowy upoważnieni są:
a) ze strony Zamawiającego: …………, stanowisko:……………., tel: ………….., dni i godziny
pracy:...............
b) ze strony Wykonawcy: ……………… , stanowisko: ……………., tel: ………….., dni i godziny pracy:
............................
lub inne osoby wskazane pisemnie przez Stronę.
§ 10
1. Wykonawca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez
Zamawiającego. Otrzymane informacje nie zostaną udostępnione innym firmom bądź osobom trzecim.
Jednocześnie Wykonawca ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają - pod rygorem nieważności - formy pisemnej w postaci
obustronnie podpisanego aneksu.
4. Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom
właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego.
5. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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