Projekt „Przygotowanie i opracowanie program rewitalizacji dla gminy Kawęczyn”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020

RG-PKR.3.2017

Załącznik nr 2
PROJEKT UMOWY
UMOWA

zawarta w dniu ……………………………… w Kawęczynie, pomiędzy:
Gminą Kawęczyn z siedzibą w Kawęczynie , Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn zwaną dalej w treści
umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:
Pana Jana Nowaka – Wójta Gminy Kawęczyn,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Edyty Balcerzak
a
…………………………………….. z siedzibą: …............................................................,
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”
reprezentowaną przez:
…………………………………………………………………………………………………
§1
1. Przedmiotem umowy jest usługa, polegająca na weryfikacji i zatwierdzeniu przez biegłego
rewidenta sprawozdania finansowego ( i jego ewentualnych korekt) z realizacji projektu pn.
„Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn”.
2. Biegły rewident dokona w siedzibie Zamawiającego badania przygotowanego sprawozdania
finansowego składanego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
związku z rozliczeniem dotacji udzielonej dla projektu „Przygotowanie i opracowanie
programu rewitalizacji dla gminy Kawęczyn” finansowanej z Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020 i sporządzi protokół z badania końcowego wg. udostępnionego przez
Zamawiającego formularza.
3. Badanie ma polegać na przedstawieniu oceny biegłego rewidenta, zgodnie z protokołem
potwierdzającym, czy część finansowa sprawozdania jest prawidłowa (wzór protokołu stanowi
załącznik nr 1 do umowy). Biegły rewident potwierdza, Ŝe kwota przedstawiona do
rozliczenia

w

sprawozdaniu

jest

zgodna

z

dokumentami

źródłowymi

(fakturami/rachunkami/umowami) oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności
(przelewy), czy wydatki zostały prawidłowo zaklasyfikowane do kategorii wydatków
bieŜących.
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§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia badania sprawozdania z realizacji Projektu
z uwzględnieniem:
1. przepisów ustawy ustawą z dnia 6 czerwca 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze finansowym (Dz.U. Z 2017 r poz 1089).
2. Krajowych Standardów Rewizji Finansowej;
3. przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o rachunkowości (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1089 ze zm.) w zakresie obowiązującym jednostki samorządu terytorialnego;
4. przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016
r. poz.1870 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
5. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013 r., str. 320);
6. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 217 ze zm.);
7. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie wykorzystania środków
pomocy technicznej na lata 2014-2020;
8. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
9. Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020.
2. Wykonawca oświadcza, Ŝe spełnia warunki do wyraŜania bezstronnej i niezaleŜnej opinii o
części finansowej sprawozdania.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i rzetelne sporządzenie z
przeprowadzonego badania protokołu stanowiącego załącznik nr 1 do umowy na podstawie
wymaganych dokumentów niezbędnych do jego sporządzenia.
4. Wykonawca

oświadcza,

Ŝe

dysponuje

odpowiednimi

umiejętnościami,

wiedzą

i

doświadczeniem niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się
wykonać przedmiot umowy z zachowaniem najwyŜszej staranności i profesjonalizmu.
5. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osobę/osoby
a) ………………………………………… - ……………………………….
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b) ………………………………………… - ……………………………….
1. Wykonawca zobowiązuje się do zweryfikowania i przygotowania protokołu z badania
sprawozdania końcowego w terminie 5 dni od dnia przekazania sprawozdania finansowego
sporządzonego przez Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zweryfikowania i przygotowania protokołu z badania
sprawozdania końcowego w terminie umoŜliwiającym rozliczenie jego wynagrodzenia jako
wydatku kwalifikowanego w ramach projektu „Przygotowanie i opracowanie Programu
Rewitalizacji dla Gminy Kawęczyn ”.
§3
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 20 listopada 2017 roku.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:
…………zł netto (słownie: ……………………………..……………………………………),
w tym…………. VAT łącznie ……………………… zł brutto
(słownie:…………………..…………………………………………….).
2. W wynagrodzeniu określonym w ust.1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy określonego w § 1 umowy.
§5
1. Podstawą wystawienia faktury/rachunku będzie przekazanie Zamawiającemu protokołu z
przeprowadzonego badania stanowiącego załącznik nr 1 do umowy oraz podpisanie przez
Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag i zastrzeŜeń.
2. Fakturę/rachunek naleŜy wystawić na Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48 62-704 Kawęczyn,
Regon 311019480, NIP 6681875486.
§6
1. Jako koordynatora Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza
się …………………………….
2. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych
wyznacza się ……………………………..
§7
1. Przedmiot umowy stanowi własność zamawiającego.
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2. Wykonawca, stosowanie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 666),
zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz Zamawiającego całości autorskich praw
majątkowych do pracy powstałej zgodnie z § 1. Umowy, obejmujących prawo do korzystania
i rozporządzania pracą we wszystkich zakresach.
3. Zamawiający nabywa prawo do ponoszenia autorskich praw majątkowych na rzecz osób
trzecich.
4. Zamawiający niniejszą Umową nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem
wymienionym w ust. 2 i 3.
5. Zapłata wynagrodzenia, określonego w § 4 ust. 1 umowy, wyczerpuje w całości roszczenia
Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do
Przedmiotu umowy. Cena nabycia autorskich praw majątkowych oraz zaleŜnych praw
majątkowych została uwzględniona w wynagrodzeniu określonym w § 4 ust. 1 niniejszej
Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, Ŝe osoby trzecie nie uzyskały ani nie uzyskają autorskich praw
majątkowych do Przedmiotu umowy.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu w niczym nie naruszają autorskich praw osobistych.
§8
1. Wykonawca moŜe dochodzić od Zamawiającego kar umownych w przypadku odstąpienia od
umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego w wysokości
20 % wynagrodzenia netto opisanego § 4 ust. 1.
2. Zamawiający moŜe dochodzić od Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów i w
następujących wysokościach:
a. w przypadku opóźnienia w oddaniu Zamawiającemu przedmiotu umowy opisanego
w § 3 - 0,2 % wynagrodzenia netto opisanego w § 4 ust. 1 za kaŜdy dzień opóźnienia,
b. w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leŜących po
stronie Wykonawcy – 20 % wynagrodzenia netto opisanego § 4 ust. 1,
c. w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania przez Wykonawcę
czynności, o których mowa w § 1 – 10 % wynagrodzenia netto za kaŜde naruszenie.
§9
1. KaŜda ze stron moŜe odstąpić od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie.
2. Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
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a). w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy. Zamawiający w tym przypadku moŜe od Umowy odstąpić w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca
moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia w formie pienięŜnej naleŜnego mu z tytułu wykonania
części Umowy do momentu odstąpienia od Umowy,
b). jeŜeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z
umową, niezgodnie z ustaleniami lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do
zmiany sposobu wykonania, wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie
wywiązuje się naleŜycie z umowy.
3. Odstąpienie od Umowy, określone w ust. 1 lit.a niniejszego paragrafu nie jest odstąpieniem od
Umowy z przyczyn leŜących po stronie Zamawiającego i nie rodzi skutków w postaci
zobowiązania do zapłaty kary umownej przez Zamawiającego.
4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem niewaŜności i musi
zawierać uzasadnienie.
§ 10
Zabrania się cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
§ 11
1. Spory powstałe na tle realizacji Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu
powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy prawa cywilnego.
3.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

