UMOWA NR …………………….

zawarta w dniu ………………...2019 r., w Myszkowie, pomiędzy:
Gminą Myszków, ul. Kościuszki 26, 42-300 Myszków,
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,
reprezentowaną przez:
Burmistrza Miasta Myszkowa – Włodzimierza Żaka
NIP 577-19-52-646, REGON 151-398-497
a
…………………………….
…………………………….
……………………………
NIP ……………………....
REGON …………………
zwanym w treści umowy WYKONAWCĄ
o następującej treści:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania aktualizacji
posiadanej przez Gminę Myszków inwentaryzacji elektronicznej istniejącej infrastruktury
obejmującej oświetlenie nowo wybudowane, zmodernizowane i przeznaczone do
modernizacji (opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1) oraz wykonania
kompletnej dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 nabór
nr: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-354/19.
2. Zamówienie obejmuje opracowanie aktualizacji inwentaryzacji elektronicznej istniejącej
infrastruktury oświetleniowej oraz wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej
zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL na lata 2014-2020 w zakresie:
a) Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji infrastruktury oświetleniowej w terminie do
30.12.2019 r.,
b) Opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego wraz z wypełnieniem w LSI do
06.01.2020 r. oraz wsparcie przy składaniu wniosku w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformy SEKAP lub ePUAP do upływu terminu na składanie
wniosków w ramach naboru nr: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-354/19
c) uzupełnienie braków formalnych wniosku oraz opracowanych dokumentów,
d) na żądanie Zamawiającego: przygotowanie korespondencji związanej z uzupełnieniem
braków formalnych i merytorycznych wniosku oraz przedstawieniem stanowiska
negocjacyjnego.
3.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ekonomicznej i obowiązującymi przepisami
prawa oraz Wytycznymi dla ogłoszonego konkursu nr: RPSL.04.05.02-IZ.01-24-354/19
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przy jednoczesnym
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zachowaniu uczciwej konkurencji oraz dokonywanie poprawek i uzupełnień tych
dokumentów w przypadku wezwania organu rozpatrującego wnioski.
4. Zamawiający udzieli Wykonawcy informacji, materiałów znajdujących się w jego
posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania
przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że informacje te będą udzielone w formie, w jakiej
Zamawiający je posiada bez dodatkowego przetwarzania z jego strony.
5. Pełna dokumentacja aplikacyjna, dla projektu, powinna być dostarczona do siedziby
Zamawiającego w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej na płycie CD (plik PDF oraz wersja edytowalna), oraz osobno analizy,
tj. analiza finansowa i ekonomiczna (jeżeli dotyczy) po 1 egzemplarzu w wersji
papierowej i wersji elektronicznej.
§ 2
Termin realizacji umowy
1. Wykonawca rozpocznie prace z dniem podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają najpóźniej do dnia
31.08.2020 r., z uwzględnieniem terminów pośrednich, określonych w § 1 ust. 2.
§3
Nadzór nad realizacją umowy
Ze strony Zamawiającego prace będą nadzorowane przez pracowników:
 Aktualizacja inwentaryzacji infrastruktury oświetleniowej: Grażyna Domagała,
Grażyna Łękarska;
 Opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego: Katarzyna Jęderko, Marcin Kita.
§4
Odbiór przedmiotu umowy
1. Odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 a) i b) nastąpi w siedzibie
Zamawiającego na podstawie protokołu przekazania (zdawczo-odbiorczego)
sporządzonego w 2 egzemplarzach, z czego 1 egz. dla Zamawiającego a 1 egz. dla
Wykonawcy.
2. Ostateczny odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy i płatności
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie brutto w
wysokości ……………. zł (……………………..), w tym podatek VAT: ……………. zł.
a) za wykonanie aktualizacji inwentaryzacji infrastruktury oświetleniowej w wysokości
brutto ………….. w tym VAT …………………..
b) za opracowanie kompletnego wniosku aplikacyjnego w wysokości brutto……………
w tym VAT ………………………
Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją przedmiotu umowy.
2. Na wynagrodzenie brutto składają się wynagrodzenia za poszczególne części przedmiotu
umowy:
a) Wynagrodzenie brutto za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie
projektu wraz z niezbędnymi dokumentami w kwocie stanowiącej 80% łącznego
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wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1: …………….. zł, płatne do dnia
20.02.2020 r.
b) Wynagrodzenie brutto za uzupełnienie braków wniosku i związane z tym czynności
w kwocie stanowiącej 20% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5
ust. 1: ……………. zł, płatne po rozstrzygnięciu konkursu.
3. Każdorazowo podstawą do zapłaty będzie faktura/rachunek wystawiona przez
Wykonawcę wraz z załączonym oryginałem protokołu odbioru przedmiotu umowy,
potwierdzonym przez Strony.
4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne przelewem na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
5. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z przedmiotem umowy
lub zawierającej nieprawidłowe kwoty do obciążenia rachunku Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia korekty faktury, a termin do zapłaty
wynagrodzenia rozpoczyna bieg od daty doręczenia Zamawiającemu korekty faktury.
§6
Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot niniejszej umowy, na okres
24 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie o wadach przedmiotu umowy w ciągu
3 dni od daty ich ujawnienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od otrzymania powiadomienia usunąć na
własny koszt wady lub błędy w przedmiocie umowy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5.
4. Za wady w przedmiocie umowy uznaje się również braki formalne wniosku, do usunięcia
których Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż
w terminach wyznaczonych do usunięcia takich braków przez właściwe organy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia braków i wad wskazanych po ocenie
formalnej oraz merytorycznej w formie i terminach wskazanych przez organy
sprawdzające poprawność wniosku aplikacyjnego, powołane przez instytucję finansującą.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy niezwłocznie po usunięciu
braków i wad wskazanych po ocenie formalnej oraz merytorycznej.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad przedmiotu umowy
powstałych z jego winy, a powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu
widzenia prawidłowego przebiegu procesu realizacji projektu.
§7
Kary umowne
1. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5% łącznego
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od
terminu określonego w § 1 ust. 2 oraz § 2 ust. 2.
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie, o którym mowa w § 6 ust. 4 i 5, Wykonawca zapłaci
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Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1.
3. W przypadku, gdy nie usunięcie przez Wykonawcę wad przedmiotu umowy w terminie
określonym w § 6 ust. 5 spowoduje negatywną ocenę wniosku o dofinansowanie
projektu, Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zwrot pełnego wynagrodzenia za
usługę.
4. W razie odstąpienia od umowy przez którąś ze Stron z przyczyn, za które Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności, Strony ustalają karę umowną w wysokości 30% kwoty
łącznego wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1.
5. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej szkody,
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
§8
Prawa autorskie
1. Strony zgodnie przyjmują, że z chwilą zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa
w § 5 ust. 1, na Zamawiającego przechodzą w całości i bez odrębnego wynagrodzenia
autorskie prawa majątkowe do dokumentacji (utworu).
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje wraz z przeniesieniem własności
egzemplarzy dokumentacji w formach, nośnikach i ilości określonych w § 1 ust. 5.
3. Przejście autorskich praw majątkowych oznacza prawo Zamawiającego do
rozporządzania, używania i wykorzystania dokumentacji
we własnym zakresie
w nieokreślonym terminie, na terenie kraju, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach
i nośnikach,
b) wprowadzanie utworu we wszystkich formach i nośnikach do pamięci komputera,
c) upowszechnianie, w tym wystawianie i udostępnianie w każdej formie i nośniku,
w tym min.:
 zainteresowanym wykonawcom ubiegającym się o możliwość realizacji projektu
(w przypadku otrzymania dofinansowania),
 w celach promocyjnych i informacyjnych,
d) użyczanie oryginału albo egzemplarzy utworu ze względu na inne potrzeby
Zamawiającego.
4. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym
odrębnym polu eksploatacji, spośród wymienionych w ust. 3.
5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich
z tytułu naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją
przedmiotu umowy.
6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania jego autorskich praw
osobistych w zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez inne osoby zaangażowane przez
Zamawiającego, posiadające odpowiednie uprawnienia.
§8
Zmiany w umowie
1. W
przypadku
zmiany
terminu
rozstrzygnięcia
konkursu
przywołanego
w §1 ust. 2, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w zakresie
terminów realizacji zamówienia określonych w §1 ust. 2 oraz § 2 ust. 2.
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2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
4. Spory mogące wynikać na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowę sporządzonego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (1 egzemplarz
dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy).

Zamawiający

Wykonawca
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