GMINA KRZYWCZA

Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość
CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY
UMOWA NR . . . . . . .

zawarta w Krzywczy dnia …..………………. 2014r. pomiędzy:
Gminą Krzywcza z siedzibą 37-755 Krzywcza 36, zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowanym przez:
Witolda Szpytmana – Wójta Gminy Krzywcza
przy kontrasygnacie Skarbnika - Beaty Wielgosz
a
……………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………….…………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowanym przez:
…………………………………….…………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………
Umowa niniejsza została zawarta w wyniku zapytania ofertowego ogłoszonego
w dniu 10 lipca 2014r. na udzielenie zamówienia niepodlegającego ustawie z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.)
zgodnie z art. 4 pkt.8.
§1
1.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Konsultanta w wymiarze

max 65 godzin w ramach Projektu „Zapewnienie dostępu do Internetu
mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym”, w
zakresie opracowania dokumentacji przetargowej i specyfikacji technicznej oraz
wsparcia Zamawiającego na etapie realizacji postępowania przetargowego, do czasu
podpisania umowy z dostawcą sprzętu.
2. Szczegółowy opis zakresu zamówienia obejmuje:
1)

Usługi

wspomagające,

obejmujące

działania

związane

ze

wsparciem

Zamawiającego w opracowaniu dokumentacji przetargowej w ramach Projektu
(ekspertyzy, analizy, działania konsultingowe):
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a) przygotowanie dokumentacji przetargowej i specyfikacji technicznej, niezbędnej do
rozpoczęcia i przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego na
wybór Dostawcy sprzętu zgodnie z Ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.).
b) Uzgodnienie z Zamawiającym trybu postępowania oraz opracowanie warunków
technicznych, kryterium wyboru wykonawcy, kryterium wyboru najkorzystniejszej
oferty i wzoru umowy.
c) Uszczegółowienie warunków technicznych w zakresie doboru technologii
stosowanych w Projekcie, zgodnie z warunkami technicznymi oraz z zachowaniem
reguł neutralności technologicznej, jak również z uwzględnieniem aktualnych
uwarunkowań

wykonawczych

wynikających

z

stanu

posiadanych

przez

Zamawiającego licencji oprogramowania oraz sprzętu komputerowego.
2)

Usługi

wspomagające,

obejmujące

działania

związane

ze

wsparciem

Zamawiającego na etapie realizacji postępowania przetargowego w ramach projektu
polegające na wsparciu Zamawiającego w prowadzeniu procedury o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym uczestnictwo w postępowaniu, konsultacje
merytoryczne oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi Zamawiającego na
potrzeby zapytań i postępowań odwoławczych.
§2
Termin zakończenia poszczególnych etapów prac ustala się na:
1. etap I - prace zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 1: 15 dni od dnia podpisania umowy;
2. etap II - prace zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 2: dzień podpisania umowy z dostawcą
sprzętu.
§3
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za prace będące przedmiotem niniejszej umowy wynosi:
2. Kwota brutto …………………………………………………………………
(słownie złotych brutto……………………………………………………………)
3. Powyższa cena zawiera wszystkie składniki kosztów, w tym VAT.
4. Faktura za wykonaną pracę wystawiona zostanie niezwłocznie po dniu podpisania
umowy z dostawcą sprzętu.
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5. Termin płatności - 14 dni od daty otrzymania faktury. Płatność przelewem na konto
bankowe wskazane na fakturze.
§4
Osobą odpowiedzialną za nadzorowanie realizacji umowy ze strony Zamawiającego
jest Kierownik Projektu p. Ewa Bembenek – email: ebembenek@krzywcza.pl, tel.
16 6711486, a ze strony Wykonawcy: ………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………
§5
1. Wykonawca ma obowiązek działać z poszanowaniem prawa i regulaminów
obowiązujących wewnątrz Zamawiającego.
2. Wykonawca ma obowiązek wykonać umowę zgodnie z najlepszą wiedzą i
praktyką zawodową oraz obowiązującymi wytycznymi publikowanymi przez Instytucję
Zarządzającą, zgodnie z dokumentami i wytycznymi Władzy Wdrażającej Programy
Europejskie (WWPE).
3. Wykonawca nie ma prawa zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.
Każde działanie Wykonawcy zmierzające do zaciągnięcia takiego zobowiązania
zostanie uznane za naruszenie warunków umowy.
4. Wykonawca ma obowiązek traktować wszelkie dokumenty i informacje uzyskane
w związku z umową jako poufne i objęte tajemnicą służbową, i nie może, w
jakiejkolwiek formie w całości lub części publikować ich ani ujawniać w trakcie
wykonywania umowy oraz po jej zakończeniu.
5. W zakresie zobowiązań z tytułu odpowiedzialności, Wykonawca zobowiązuje się
do wprowadzenia zmian i uzupełnień do opracowanych przez siebie dokumentów w
zakresie wynikającym z uwag i zaleceń zgłoszonych Zamawiającemu przez WWPE.
6. Działania Wykonawcy muszą być każdorazowo konsultowane i zaakceptowane
przez osobę odpowiedzialną za nadzorowanie realizacji umowy ze strony
Zamawiającego oraz konsultowane z obsługą prawną projektu.
§6
Zamawiający ma obowiązek przekazywać niezwłocznie na pisemne wystąpienie
Wykonawcy wszelkie informacje, dokumenty oraz materiały robocze, które są
związane lub mogą wiązać się z wykonaniem przedmiotu umowy.
§7
1. Wszelkie dokumenty oraz dane udostępnione - przekazane Wykonawcy przez
Zamawiającego jak: dokumenty i pisma dotyczące zakresu prac, dokumentacje
programów, mapy, wykresy, projekty, specyfikacje, plany, statystyki, kalkulacje i
dodatkowe inne akta lub materiały, próbki danych do analizy, oraz inne dokumenty i
Projekt pn. „Zapewnienie dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy Krzywcza zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo Informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion, współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

GMINA KRZYWCZA

Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość

opracowania jak również zebrane lub opracowane przez Wykonawcę w ramach
realizacji niniejszej umowy dane analityczne i syntetyczne, pozostaną objęte
tajemnicą i stanowią własność Zamawiającego.
2. Po zakończeniu umowy Wykonawca jest zobowiązany przekazać wszystkie te
materiały Zamawiającemu lub na jego żądanie zniszczyć je protokolarnie.
Wykonawca nie może zachować kopii tych dokumentów i danych.
§8
1. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym
mowa w § 2 ust. 1, to Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna w
wysokości określonej w ust. 2.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 1 % wartości
brutto umowy za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2
ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną za rozwiązanie umowy przez
Zamawiającego w przypadkach określonych w § 10 ust. 2 w wysokości 20% wartości
brutto umowy.
4. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy daje podstawę dla Wykonawcy do wynagrodzenia za już wykonane
prace.
5. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej
wysokości, jeżeli powstała szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§9
1. Każda zmiana do umowy musi być sporządzona na piśmie i zawarta w formie
aneksu pod rygorem nieważności.
2. W przypadku, gdy zmiana spowodowana jest zaniedbaniem lub naruszeniem
warunków umowy przez Wykonawcę, wszelkie dodatkowe koszty wynikające z tej
zmiany będą poniesione przez Wykonawcę.
3. Żadna wprowadzona zmiana nie może obowiązywać wstecz.
§ 10
1. Strony mogą w każdej chwili dokonać rozwiązania niniejszej umowy za
porozumieniem stron.
2. Zamawiający może w każdej chwili i ze skutkiem natychmiastowym rozwiązać
umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:
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1) naruszenia warunków umownych przez Wykonawcę, gdy Wykonawca nie
dostosuje się do dokonanego przez Zamawiającego wezwania do usunięcia
skutków zaniedbania lub niewypełnienia zobowiązań umownych, które mają
wpływ na właściwe wykonanie umowy,
2) Wykonawca straci płynność finansową lub wszczęto postępowanie naprawcze lub
nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy,
3) wydane zostanie niekorzystne prawomocne orzeczenie w sprawie wykroczenia
stanowiącego naruszenie etyki zawodowej Wykonawcy,
4) w stosunku do Wykonawcy/jako osoby fizycznej/ wszczęto postępowanie karne o
popełnienie niżej określonych przestępstw bądź też Wykonawca został
prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego albo inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych,
5) zaistnieje brak zdolności do czynności prawnych hamujący wykonanie przedmiotu
umowy.
§ 11
1. Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca dołożą wszelkich starań w celu
polubownego rozstrzygnięcia wszelkich związanych z umową sporów, jakie mogą
wyniknąć między nimi.
2. Jeżeli dojdzie do sporu, strony niniejszej umowy mają obowiązek poinformować
się wzajemnie o swoich stanowiskach w sporze, a także o możliwych rozwiązaniach
w sposób polubowny zaistniałej sytuacji.
3. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór będzie
rozstrzygnięty zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce przez Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, przeznaczonych po
jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
5. Integralną część niniejszej umowy stanowi Oferta Wykonawcy.

………………………………..
ZAMAWIAJĄCY

……………………………
WYKONAWCA
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