
WZÓR UMOWY 
UMOWA Nr RG-FZP/…./2016 

NA USŁUGĘ  
 
zawarta  w  dniu ……………………… w Kawęczynie, pomiędzy Gminą Kawęczyn  z 
siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, NIP 668-187-54-86 , REGON 311019480 
reprezentowanym przez:  
Wójta Gminy –   Jana Nowaka,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kawęczyn –  Edyty Balcerzak 
zwanym dalej „Zamawiającym”  
a  
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
reprezentowanym przez: 
………………………………  
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy, w procedurze zapytania 
ofertowego na wykonanie prac projektowych dla zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 
kwoty 30.000 euro na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z  
2015 r., poz. 2164) Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji zadania „ Opracowanie 
Studium Wykonalności dla projektu termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w 
Gminie Kawęczyn” zawarto następującą umowę. 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do „Opracowania Studium 
Wykonalności dla projektu termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w 
Gminie Kawęczyn”. Dokument stanowić będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie 
projektu składanego do naboru Nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15 ogłoszonego przez 

Instytucję Zarządzającą  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej 3. Energia, Działania 3.2. Poprawa efektywności 
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1. 
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. 

2. Studium Wykonalności musi być opracowane zgodnie z wytycznymi Instytucji 
Zarządzającej  WRPO na lata 2014 – 2020 – Urzędu Marszałkowskiego Woj. 
Wielkopolskiego w Poznaniu tj. w Załączniku nr 4 do Regulaminu konkursu Nr 
RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/15 - Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności, 
czyli zalecenia w zakresie pożądanej formy części opisowej oraz części finansowej 
Studium Wykonalności wobec Wnioskodawców aplikujących o wsparcie w ramach 
Działania 3.2, Poddziałanie 3.2.1 dostępnej na stronie internetowej 
http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/ w zakładce skorzystaj z programu - zobacz ogłoszenia 
i wyniki naborów wniosków - Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków użyteczności publicznej- niezbędne dokumenty. 

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
a) zebranie informacji i przeprowadzenie niezbędnej analizy do opracowania studium 
wykonalności, dla trzech budynków tj. Zespół Szkół im. MSC w Kawęczynie, Zespół 
Szkół w Kowalach Pańskich oraz Urząd Gminy w Kawęczynie, 
b) opracowanie studium wykonalności, 
c) przygotowanie innych niezbędnych załączników wynikających z wytycznych Instytucji 

Zarządzającej. 
d) studium wykonalności musi być dostarczone w wersji papierowej 3 egzemplarze oraz 3 

egzemplarze w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku CD lub DVD – część 



opisowa w formacie Word oraz EXCEL – część obliczeniowa (arkusz kalkulacyjny 
Excel nie może być chroniony, w arkuszu powinny być widoczne formuły pokazujące 
powiązania pomiędzy poszczególnymi wielkościami finansowymi). 

 
§ 2 

OBOWIĄZKI STRON 

1. Wykonawca oświadcza, że  prace wykona rzetelnie, z najwyższą starannością, z 
uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych przez siebie usług, zgodnie 
z obowiązującymi zasadami i przepisami oraz, że posiada odpowiednie kwalifikacje do 
realizacji zakresu określonego w § 1 niniejszej umowy.  

2. Wykonawca zapewnia gotowość do bezpłatnego uzupełnienia, poprawienia, aktualizacji 
i wprowadzania zmian w opracowanym Studium Wykonalności na każde wezwanie 
Zamawiającego i wprowadzi je w terminie 3 dni kalendarzowych po otrzymaniu 
powiadomienia od Zamawiającego (za datę powiadomienia, zamawiający uznaje datę 
wysłania e-maila do wykonawcy lub powiadomienia telefonicznego Wykonawcy) aż do 
momentu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu z IZ WRPO tj. Urzędem 
Marszałkowskim.  

3. Wykonawca zapewni stały kontakt z Zamawiającym, w celu monitorowania postępu 
prac nad opracowaniem Studium Wykonalności. Wykonawca wskazuje sposób do 
kontaktowania się i przepływu informacji, zapewniających terminową realizacje usługi 
z Zamawiającym: telefon:……………………; e-mail:………………………………… 

4. Zamawiający udostępni wszelkie dokumenty niezbędne do sporządzenia Studium 
będące w jego posiadaniu na każde żądanie Wykonawcy. 

5. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków 
wynikających z umowy innym osobom w części lub całości. 

6. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać pisemnie o zaistniałych przeszkodach 
w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania opracowania. 

 
§ 3 

TERMIN REALIZACJI 
Termin wykonania i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy określonego w § 1 
 ustala się do dnia 15.03.2016 r.  

 
§ 4 

ODBIÓR PZEDMIOTU UMOWY 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego 

opracowanie studium wykonalności w formie i ilościach egzemplarzy określonych w § 
1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca dostarczy Studium Wykonalności wraz z oświadczeniem o jego 
kompletności oraz zgodności z umową, jak również z obowiązującymi Wytycznymi 
Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014 – 2020.  

3. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać podpisany przez przedstawiciela 
Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych licząc od daty doręczenia opracowania do 
siedziby Zamawiającego. 

4. W razie odmowy przyjęcia opracowania przez Zamawiającego, informacja pisemna z 
podaniem przyczyn nie przyjęcia jego powinna nastąpić w terminie, o którym mowa w 
punkcie 3.   

5. O wszelkich wadach Studium Wykonalności dostrzeżonych w toku realizacji zadania 
Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 
3 dni od daty ich ujawnienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych wad w 
studium wykonalności oraz wyjaśnienia zgłoszonych uwag i zastrzeżeń w terminie 
ustalonym przez strony, jednak nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia zgłoszenia. 



W przypadku nie dotrzymania terminu przez Wykonawcę, zamawiający zleci usuniecie 
wady innemu wykonawcy na koszt Wykonawcy. 

 
§ 5 

WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości: 
 zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto                                                          PLN,      
(słownie                                                           złotych:                                                                                                     
plus podatek VAT naliczony wg obowiązującej stawki podatkowej wysokości                                                      
………………………PLN, (słownie złotych:                                                            )                     
co łącznie stanowi kwotę brutto                                                                     PLN                  
(słownie złotych:                                                                                                                               ). 
 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe na czas trwania umowy. 
3. Wykonawca wystawi fakturę/rachunek pod warunkiem odebrania przez 

Zamawiającego przedmiotu umowy. 
4. Podstawę do określenia w/w ceny stanowi złożona i przyjęta oferta. 
5. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacja zadania. 
6. Rozliczenie pomiędzy Stronami odbędzie się na podstawie faktury/rachunku, 

wystawionego przez Wykonawcę w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy. 
7. Termin płatności faktury/rachunku określa się do 14 dni od daty otrzymania kompletu 

dokumentów przez zamawiającego, tj. faktury i podpisanego protokołu zdawczo-
odbiorczego.  

8. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Płatnika. 
9. Zapłata kwoty umownej dokonana będzie na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze/rachunku. 
 

§ 6 
KARY UMOWNE 

Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązań niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę 
określonej sumy (kara umowna) w następujących przypadkach i wysokościach: 
1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a)  w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, 
za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1 umowy; 

b)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1 umowy, licząc za każdy dzień opóźnienia w stosunku do 
umówionego terminu wykonania zamówienia, jednak nie więcej niż 50 % 
wynagrodzenia; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w 
wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, licząc za 
każdy dzień opóźnienia licząc od daty wyznaczonej na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 20 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy w razie odstąpienia przez 
Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności za które ponosi odpowiedzialność 
Zamawiający. 

3. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. 
4. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 
5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego z 

niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, 
niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego.  



§ 7 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Do wykonania bieżącego nadzoru realizacji pracy, konsultacji i uzgodnień 
merytorycznych lecz bez prawa wprowadzania zmian do niniejszej Umowy, ani 
zaciągania zobowiązań w wykonaniu postanowień Umowy, Strony ustanawiają: 
a) w imieniu Zamawiającego ………………………………………. 
b) w imieniu Wykonawcy…………………………………………. 

2. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy, a 
jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 
1. Opracowanie Studium wykonalności stanowiące przedmiot niniejszej umowy podlega 

ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
2. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do Studium Wykonalności 

stanowiącego przedmiot niniejszej umowy bez obowiązku zapłaty dodatkowego 
wynagrodzenia.     

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności 
formy pisemne za zgodą obu stron. 

4. Opracowanie wykonane na podstawie niniejszej umowy może zostać wykorzystane 
wyłącznie przez Zamawiającego. 

5. Ewentualne spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umową mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.  

 
 
    

 
ZAMAWIAJACY                                                              WYKONAWCA 

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


