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Znak sprawy: P.P.042.2.4.3.2013

Załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA nr P.P.042.2.4.3.2013
zawarta w dniu ..........2014 r. w Hajnówce pomiędzy Starostwem Powiatowym w Hajnówce,
ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, NIP: 543-18-25-742, REGON: 050667461
reprezentowanym przez .......................................................,
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym a
Wykonawcą - ...................................................................................................................................
NIP : ............................................ REGON : .............................
wpisanym do ................., zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.
W wyniku dokonania wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta
umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Na podstawie warunków określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na opracowaniu i
dostarczeniu Zamawiającemu (w formie papierowej i elektronicznej) dokumentu:
Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego na lata 2015-2020
2.

Rzeczowy zakres prac, zgodnie z którymi Wykonawca jest zobowiązany wykonać
zamówienie określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy, stanowiący opis przedmiotu
zamówienia.
3. Opracowanie realizowane jest w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz
zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V ochrona przyrody i kształtowanie
postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających
ochronie środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
§ 2.
1. Wykonawca

jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne
dokumentów wykonanych w ramach niniejszej umowy.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność dokumentów
z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne
dokumentów, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia
praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw
ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe,
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pozostające w związku z wprowadzeniem towarów do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
§ 3.
1. Termin realizacji zamówienia ustala się do dnia ....................2014r.
2. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego - Starostwo
Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1 , 17-200 Hajnówka.
§ 4.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1, strony ustalają wynagrodzenie brutto
(w tym należny podatek VAT):..................... zł (słownie: ...................... ).
2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z
przedmiotem umowy,
§ 5.
1. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje w terminie do 30 dni od
daty otrzymania prawidłowo wystawionej przez Zamawiającego faktury VAT, przelewem na
konto wskazane w fakturze VAT.
2. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół zdawczo – odbiorczy
podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony umowy.
3. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto.
§ 6.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:
a. Zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki.
b. Zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień
zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego
na usunięcie wad.
c. Odstąpienia od umowy przez jedną ze stron wskutek okoliczności, za którą odpowiada
Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4
ust.1 umowy.
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach
ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekroczy wysokość kar umownych.
3. Kary umowne będą potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Łączna wysokość kar nie może przekroczyć 10 % wartości brutto umowy.
§ 7.
1. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pod warunkiem podpisania aneksu
zaakceptowanego przez obie Strony umowy, a w szczególności:
1) aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby,
zmianę formy prawnej Wykonawcy, itp.,
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
3) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w
umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami
nadzorującymi realizację projektu, w ramach, którego realizowane jest przedmiotowe
zamówienie,
4) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian wytycznych lub zaleceń
dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w szczególności w
zakresie sprawozdawczości;
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5) z powodu zmiany terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy lub Zamawiającego,
6) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego,
7) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi, lub grożącego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach.
2. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do złożenia na
piśmie wniosku o zmianę postanowień zawartej umowy wraz z przedstawieniem zaistnienia
okoliczności, o których mowa w ust. 1.
§ 8.
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach (art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku,
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części
umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku rozwiązania
umowy o dofinansowanie Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 3.
3. Podstawą odstąpienia, o którym mowa w ust. 2 jest oświadczenie złożone Wykonawcy w
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o okoliczności
stanowiącej podstawę odstąpienia.
4. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za
faktycznie wykonaną część zamówienia do dnia odstąpienia od umowy.
§ 9.
1. W przypadku zakończenia współpracy Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich
materiałów udostępnionych przez Zamawiającego .
2. Korzystanie przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy z usług podwykonawców
wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
§ 10.
Umowa zostaje zawarta na okres od ...........2014. do ..........2014r.
1.

§ 11.
Do kontaktów roboczych związanych z wykonaniem umowy Strony wyznaczają:
1) ………………………, tel. …………... fax ………………… - ze strony Wykonawcy,
2).………………………, tel. …………... fax …………....…… - ze strony Zamawiającego.

§ 12.
Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi
właściwemu ze względu na siedzibę Zamawiającego, po wykorzystaniu postępowania
ugodowego.
§ 13.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień
publicznych oraz kodeksu cywilnego.
§ 14.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy muszą być dokonywane w formie pisemnego aneksu
podpisanego przez obydwie strony pod rygorem nieważności takich zmian
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§ 15.
SIWZ i oferta przetargowa stanowią integralną część umowy
§ 16.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
Zał. 1 -Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SIWZ
Zał. 2 - Oświadczenie

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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