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Umowa nr …………./2016 
 

Zawarta w dniu …………..2016 r. pomiędzy: 
 
Gmina Chocz 
Z siedzibą w: 63-313 Chocz, Rynek 17 
NIP: 6080037763 
reprezentowana przez: 
Marian Wielgosik – Burmistrz Gminy 
Iwona Andrzejczak – Skarbnik Gminy 
w dalszej części umowy zwanym  ZAMAWIAJĄCYM 
 
a 
 
……………………………………………….. 

……………………………………………. 

NIP: ……………………….. 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

w dalszej części umowy zwanym WYKONAWCĄ 
wyłonionym w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem zamówień publicznych     
o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej z złotych wartości 30.000 euro” wprowadzonym 
Zarządzeniem nr 4/2014 Wójta Gminy Chocz z dnia 17.04.2014r. 
 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
 
Zamawiający zleca Wykonawcy przygotowanie: 

1. Wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami oraz 
kanalizacji sanitarnej tłocznej i podziemnych przepompowni ścieków w miejscowościach: Chocz - etap III, 
Kwileń i Stary Olesiec”, z zakresu Gospodarki wodno-ściekowej, Działanie 4.3 w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 

 
2. Studium wykonalności (Studium), na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej wraz z odgałęzieniami oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej i podziemnych przepompowni ścieków 

w miejscowościach: Chocz - etap III, Kwileń i Stary Olesiec” niezbędnego do złożenia aplikacji w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 

       
3.   Opracowanie winno być wykonane w formie pisemnej w trzech egzemplarzach (dwa egzemplarze 
      Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, jeden egzemplarz dla Zamawiającego) oraz w formie 
      elektronicznej tj. na płycie CD lub DVD w formacie „xml i „pdf” (wniosek aplikacyjny) oraz zgodnych  
      z MS Ofice (pozostałe załączniki) w dwóch egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Urzędu 
      Marszałkowskiego w Poznaniu, jeden egzemplarz dla Zamawiającego). 
    
4.   Przekazanie Zamawiającemu wykonanych przez Wykonawcę opracowania nastąpi najpóźniej 10 dni 
      roboczych przez dniem, w którym kończy się nabór wniosków właściwy dla Działania 4.3 
      Gospodarka wodno-ściekowa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 
      lata 2014-2020 wskazanego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Przekazanie 
      opracowania nastąpi na podstawie protokołu podpisanego przez strony. Miejscem przekazania 
      opracowania będzie siedziba Zamawiającego.  

 
§ 2 

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy wszelkie niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia informacje i materiały w terminie nie później 10 dni roboczych od podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia nie później niż na 10 dni roboczych 
przed upływem terminu składania wniosków do WRPO. 

 

§ 3 

1. Strony umowy zobowiązują się do pełnej współpracy przy jej realizacji, opartej na wzajemnym zaufaniu. 
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2. W związku z intencją stron określoną w ust.1 Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte 
umową z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązując się do 
składania wszelkich wyjaśnień Zamawiającemu w trakcie realizacji umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji objętej przedmiotem umowy w języku 
polskim. 

4. Wykonawca zapewnia ponadto, że w zakresie umowy posiada wiedzę, doświadczenie, zespół 
ekspertów oraz środki niezbędne do realizacji jej przedmiotu. 

5. Wykonawca zastrzega, że opracowana dokumentacja może być wykorzystywana tylko na potrzeby 
wniosku, o którym mowa w paragrafie 1. 

§ 4 

1. Informacje zawarte w treści umowy są jawne, za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w odniesieniu, do 
których oferent składając ofertę zastrzegł, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom 
postępowania, a także innych informacji złożonych z zastrzeżeniem poufności zgodnie z art. 72 k.c.. 

2. W trakcie realizacji niniejszej umowy, strony zobowiązują się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w 
związku z jej wykonywaniem na temat stanu organizacji i interesów drugiej strony nie zostaną 
ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części ani w całości bez pisemnej zgody drugiej strony, 
o ile nie wynika to z niniejszej umowy lub nie służy jej realizacji, a także jeżeli nie wynika to z Ustawy z 
Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający wyraża zgodę na wymienienie faktu realizacji niniejszej umowy w materiałach 
reklamowych i referencyjnych przez Wykonawcę. 

 
§ 5 

1. Strony ustalają, że Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: 

a) ………… zł netto (słownie: ………………….. złotych), ………… zł brutto (słownie: 
…………………………………………………………... złotych) za opracowanie wniosku aplikacyjnego. 

b) ………… zł netto (słownie: …………………… złotych), .………… zł brutto (słownie: 
…………………………………………………………... złotych) za opracowanie Studium Wykonalności. 

2. Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 płatne w dwóch ratach: 1 - w wysokości 30% wartości 
zamówienia na postawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego w dniu złożenia przedmiotu 
zamówienia u Zamawiającego, 2 - w wysokości 70% wartości zamówienia po pomyślnym zakończeniu 
oceny formalnej i merytorycznej wniosku, i uzyskaniu informacji z Urzędu Marszałkowskiego w 
Poznaniu o przyznaniu dofinansowania. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy regulowane będzie przez Zamawiającego na podstawie faktury VAT. 

5. Faktura winna zostać uregulowana przez Zamawiającego nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej 
wystawienia przez Wykonawcę przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
……………………………………………………………………………………. 

 

§ 6. 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę 
kary umownej w następujących przypadkach: 

a) W przypadku odstąpienia przez stronę od umowy w trakcie realizacji, Strona odstępująca 
zobowiązana jest do zapłaty drugiej stronie kary umownej w wysokości 50% wartości całego 
zamówienia, 

b) W przypadku opóźnienia wynikającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wykonawca 
zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 1% brutto wartości zamówienia za każdy 
dzień opóźnienia. 

c) W przypadku opóźnienia wynikającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości zamówienia za 
każdy dzień opóźnienia. 
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d) W przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności przez Zamawiającego, Wykonawca naliczy karę 
umowną w wysokości 0,2% wartości brutto wystawionej faktury za każdy dzień opóźnienia w 
płatności. 

e) W przypadku braku pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej opracowania wystawionej przez 
Urząd Marszałkowski w Poznaniu wynikającej z winy Wykonawcy, Wykonawcy nie należy się 
pozostała część wynagrodzenia, tj. transza określona w § 5 ust. 3. Ponadto w takim wypadku 
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 

 

§7 

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 

 

§8. 

 

Spory związane z wykonaniem tej umowy, a nie rozwiązane przez strony na drodze polubownej, będą 
rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§9 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§10 

 

W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 

§11 

 

Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
Za Zamawiającego:       Za Wykonawcę: 
 
 
 
Podpis: …………………………….     Podpis:….……………………… 


