Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
WZÓR UMOWY
NR 7/JRP/……/2018
……………… 2018 r. w Lubawce pomiędzy:
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o., z siedzibą w Lubawce (58420) przy ul. Nadbrzeżnej 5a, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS
0000029741, REGON 230443311, NIP 614-14-32-064, kapitał zakładowy 9 084 500,00 zł
reprezentowanym przez:
Andrzeja Wojdyłę – Prezesa Zarządu,
zwanym dalej w części umowy Zamawiającym,
a
………………., prowadzącym działalność gospodarczą pn. ………………………w miejscu
zamieszkania tj. ul. , ……, NIP: ………………, REGON ………………,
zwanym dalej Wykonawcą,
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zawarto umowę o następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług doradczych i
kontrolnych przy realizacji projektu pn. „Optymalizacja oraz wdrożenie nowych
procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie
gospodarowania
odpadami
w
celu
zwiększenia
poziomu
recyklingu”
dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko,
- w zakresie sieci wodociągowych, sanitarnych i deszczowych.
2. Szczegółowy zakres i szacunkowy harmonogram prac przedstawia Załącznik nr 1 do
niniejszej umowy (Opis Przedmiotu Zamówienia).
§2
Termin rozpoczęcia i zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres: 10
kwietnia 2018 r. – 30 czerwca 2020 r.
§3
1. Strony ustalają, że czynności objęte przedmiotem umowy wykonywać będzie ze strony
Wykonawcy………………...
2. Zamawiający zobowiązany jest zapewnić wykonującemu czynności, dostęp do
niezbędnych dokumentów i miejsc wykonywania robót.
§4
1. Strony ustalają, że Wykonawca świadczyć będzie usługi w swojej siedzibie, siedzibie
Zamawiającego oraz w miejscu realizacji robót, stosownie do ich zakresu i charakteru
wynikającego z Załącznika nr 1.

2. Czas pracy Wykonawcy będzie ewidencjonowany w rejestrze, którego wzór stanowi
Załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Czas pracy Wykonawcy zatwierdzał będzie Zamawiający.
4. Wstępna, szacowana łączna liczba godzin pracy Wykonawcy wynosi 328 i może ulec
zmniejszeniu lub zwiększeniu, w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego,
wynikających z realizacji Projektu.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia w zakresie
liczby godzin konsultacji, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w
stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wynagrodzenia, ani odszkodowania w
jakiejkolwiek formie z tytułu niezrealizowanej części zamówienia w zakresie ilości godzin
konsultacji, wynikające z mniejszego zapotrzebowania Zamawiającego.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia wielkości zamówienia w zakresie
liczby godzin konsultacji o maksymalnie 25%, tj. do 410 godzin, zaś Wykonawca wyraża
na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził innego
(dodatkowego) wynagrodzenia niż opisane w § 5 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4.
§5
1. Strony uzgadniają, że cena jednostkowa jednej godziny pracy Wykonawcy wynosi netto
………… zł (słownie: …………………………………), zgodnie z ofertą Wykonawcy
złożoną na etapie ubiegania się o zmówienie. Cena obejmuje wszelkie koszty jakie
poniesie Wykonawca w związku ze świadczoną usługą.
2. Strony ustalają, że wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
zostanie obliczona poprzez przemnożenie ilości godzin potwierdzonych przez
Zamawiającego w Rejestrze czasu przez cenę jednostkową określoną w ust. 1.
3. Wstępna szacunkowa wartość umowy, zgodnie z ofertą ze złożoną na etapie ubiegania się
o zamówienie (Załącznik nr 3 do niniejszej umowy) wynosi ……… zł brutto, tj.
…………… zł netto + podatek VAT. Ostateczna wartość umowy obliczona zostanie
zgodnie z zasadą określoną w ust. 2.
4. Strony dopuszczają zmianę ceny jednostkowej, o której mowa w ust. 1 nie częściej niż raz
w roku, maksymalnie o wskaźnik inflacji (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych)
za rok poprzedni, opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny. Zmiana ceny
jednostkowej w takim przypadku obowiązywać będzie od następnego miesiąca, od
miesiąca publikacji wskaźnika przez Główny Urząd Statystyczny. Pierwsza zmiana ceny
nastąpić może po roku obowiązywania niniejszej umowy. Wzrost ceny jednostkowej nie
wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do
przekazania Zamawiającemu pisemnej informacji o zmianie wysokości ceny jednostkowej
za usługi.
§6
1. Wynagrodzenie będzie rozliczane na koniec każdego miesiąca.
2. Podstawą do wystawienia faktury za świadczenie usług za dany miesiąc jest potwierdzenie
ilości godzin pracy przez Zamawiającego w Rejestrze czasu pracy - załącznik nr 2 do
niniejszej umowy.
3. Wykonawca ma obowiązek dołączenia do każdej przedłożonej faktury szczegółowego
rozliczenia czasu pracy wizyt (kopia Rejestru czasu pracy za dany miesiąc).
4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto bankowe
Wykonawcy nr …………………………… w Banku …………………………, w terminie
14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
5. Wykonawca oświadcza, że podatnikiem podatku VAT – NIP: ………………….

6. Wykonawca do kwoty netto faktury doliczy każdorazowo doliczał będzie podatek VAT,
wg stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
§7
Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy
bez zgody Zamawiającego.
§8
Zamawiającego w trakcie realizacji umowy reprezentować będzie:
- Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) - Grzegorz Szmajdziński, tel. 509447024,
email: grzegorz.szmajdzinski@sanikom.com.pl
- Kierownik Jednostki Realizującej Projekt: Stanisław Wąsala, tel. ………, email:
s.wasala.jrp@sanikom.com.pl.
§9
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,
2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał
realizację usług bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż dwa tygodnie.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający nie
wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania - w terminie
dwóch miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w niniejszej umowie.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 10
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:
a) za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego –
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy –
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 3,
3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej
umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że
Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z
należności Wykonawcy.
4. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania
uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

1.
2.
3.
4.
5.

§ 11
Umowa wiąże strony od daty jej podpisania.
Wszelkie zmiany treści umowy winny nastąpić za zgodą obu stron w formie aneksów do
umowy.
W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Sprawy sporne wynikające z umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do umowy nr ………nr z ………

REJESTR CZASU PRACY WYKONAWCY
Projekt „Optymalizacja oraz wdrożenie nowych procesów przetwarzania i odzysku odpadów w środkowosudeckim regionie
gospodarowania odpadami w celu zwiększenia poziomu recyklingu” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
LP

Data

Ilość godzin

Opis czynności

Etap I. Koncepcja uporządkowania sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej w miejscach realizacji Projektu
1.

2.

itd.

Etap II. Opracowywanie PFU dla Projektu
1.

2.

itd.

Podpis Wykonawcy

Podpis Zamawiającego

