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 Załącznik nr 6 do zapytania 

 

WZÓR UMOWY NR ...../…………/2015 

 

Zawarta w Busku-Zdroju w dniu …......... pomiędzy 

Gminą Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 655 18 79 646 

zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

 

1. . Burmistrza………. ………………..………………. 

  przy kontrasygnacie 

2. Skarbnika ………………….…………………………. 

a 

firmą …………………………………………………....... 

z siedzibą: ................................................... 

zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą", reprezentowaną przez: 

 

1. .............................................................. 

 

2. ............................................................ 

 

§ 1.  Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy nr 51/2014 z dnia 6 maja 2014r.  

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP Zamawiający zleca,  

a Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania usługi dotyczącej opracowania 

Kompleksowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój, obejmującej 

następujący zakres: 

 

1) Opracowanie Kompleksowego  Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy 

Busko-Zdrój; 

2) Opracowanie bazy danych dot. gospodarki energią w poszczególnych sektorach  

i obiektach Gminy oraz inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii; 

3) Przeprowadzenie szkoleń na temat problematyki związanej z tworzeniem planów 

gospodarki niskoemisyjnej dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz 

miejskich jednostek organizacyjnych; 

4) Promocja projektu polegającej na przeprowadzeniu akcji informacyjno-edukacyjnej  

(w tym informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kiecach w stworzeniu planów 

gospodarki niskoemisyjnej oraz upublicznianie informacji o opracowaniu planów); 

5) Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko oraz udział w strategicznej 
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ocenie oddziaływania na środowisko; 

6) Udział w procesie uchwalania PGN przez Radę Miejską w Busku-Zdroju. 

 

2. Zamówienie, o który mowa w ust.1., realizowane będzie zgodnie z niniejszą Umową oraz 

stanowiącymi jej integralną część opisem przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy. 

 

§ 2. Terminy wykonania 

 

1. Termin przedłożenia Zamawiającemu ostatecznej wersji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój  -  do dnia 15 grudnia 2015 r. 

2. Terminy przeprowadzenia poszczególnych etapów prac określa się następująco: 

a) Przedstawienie Zamawiającemu wersji roboczej PGN, prognozy oddziaływania na 

środowisko oraz aktualizacja i stworzenie bazy danych – do dnia 30.09.2015r. 

b) Przedstawienie Zamawiającemu wersji poprawionej PGN oraz prognozy 

oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem uwag podmiotów biorących udział w 

postępowaniu – do dnia 29.10.2015r. 

c) Zakończenie konsultacji społecznych oraz zakończenie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko – do dnia 30.11.2015r. 

d) Przedłożenie Zamawiającemu ostatecznej wersji PGN – do dnia 15 .12.2015r. 

 

§ 3. Wynagrodzenie 

 

1. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu Umowy wynosi ……………….. zł brutto  

(słownie brutto: ……………………………………………………………………….), 

w tym  …………………. zł netto (słownie netto: ……………………………… ) plus podatek 

VAT ………………. zł (słownie: ………………………………………………………………….), 

2. Wynagrodzenie zostanie przekazanie Wykonawcy w II transzach: 

 70% wynagrodzenia – po przekazaniu przez Wykonawcę ostatecznej wersji PGN; 

 30% wynagrodzenia – po pozytywnym zweryfikowaniu PGN przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz uchwaleniu 

Strategii przez Radę Miejską w Busku-Zdroju;    

3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych 

faktur VAT w terminie 30 dni od daty ich wystawienia tj.: 

 częściowej – po pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiającego sprawozdania dot. 

przekazania przez Wykonawcę ostatecznej wersji PGN ; 

 końcowej -  po pozytywnej weryfikacji PGN przez WFOŚiGW w Kielcach oraz podjęciu 

przez Radę Miejską w Busku-Zdroju Uchwały w sprawie przyjęcia PGN, 

potwierdzonych w sporządzonym przez Zamawiającego Protokole Odbioru..  

4. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji 

przelewu z rachunku Zamawiającego. 
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5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 

§ 4. Odbiór przedmiotu umowy 

 

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do składania 

Zamawiającemu pisemnych sprawozdań dot. wykonanego opracowania wynikającego z 

każdego z etapów realizacji prac, o których mowa w § 2. ust. 2 niniejszej umowy wraz z 

wersją elektroniczną tego opracowania, w terminie 5 dni od zakończenia danego etapu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeanalizowania przekazanego w wersji 

elektronicznej danego etapu opracowania pod kątem warunków określonych w umowie, 

w celu wniesienia ewentualnych uwag lub zastrzeżeń przed przyjęciem sprawozdania, w 

terminie 5-ciu dni roboczych od daty otrzymania opracowania. 

3. Przyjęcie przez Zamawiającego sprawozdania za dany etap nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za zakończony etap. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć opracowane (wersja ostateczna): PGN 

oraz prognozę oddziaływania na środowisko w liczbie 5 (pięciu) kompletów 

wydrukowanych i oprawionych wraz z wersją elektroniczną zapisaną na trwałym nośniku 

z możliwością kopiowania i drukowania jego dowolnych części (w formacie doc. i .pdf - 1 

egz.). Dokumenty te zostaną dołączone do sprawozdania z realizacji etapu prac, o którym 

mowa w § 2. ust. 2 lit. d). 

5. Baza danych zostanie przekazana Zamawiającemu na nośniku elektronicznym 

zawierającym dane przestrzenne w postaci warstw informacyjnych (w przypadku danych 

wektorowych: w formacie ESRI ShapeFile, w przypadku danych rastrowych: GeoTIFF) w 

Państwowym Układzie Współrzędnych Geodezyjnych 2000 strefa 7, opatrzonych 

metadanymi zgodnymi z normą ISO 19115 w zakresie informacji, które zgodnie z 

wymienioną normą są wymagane. 

6. Wykonawca dostarczy na nośniku elektronicznym jednolitą wersję opracowania (tj. 
projekt uchwały wraz z załącznikiem) na potrzeby przyjęcia dokumentu uchwałą – Projekt 
sporządzony zostanie w formacie XML, w postaci tekstu strukturalnego, w edytorze 
zapewniającym wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów 
elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników 
urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji 
elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. z 2011 r. Nr 289, poz. 1699). 

7. Po pozytywnej weryfikacji ostatecznej wersji PGN przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz zatwierdzeniu dokumentu Uchwałą 
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju, Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru, który będzie 
podstawą wypłaty II transzy wynagrodzenia. 

8. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 
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§ 5. Prawa i zobowiązania Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, by wszyscy członkowie jego personelu 

wykonujący umowę posiadali kwalifikacje zawodowe i doświadczenie wymagane do 

realizacji przypisanych im zadań. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie ze swoją najlepszą 

wiedzą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i wspólnotowego oraz ze 

starannością wymaganą w obrocie od profesjonalisty. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi się 

będzie posługiwał przy wykonaniu niniejszej umowy. 

5. Wykonawca ma prawo wnosić o umożliwienie wglądu lub udostępnienie mu kopii 

wszelkich dokumentów i materiałów przydatnych do wykonania niniejszej umowy a 

znajdujących się w dyspozycji Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z udostępnionych przez Zamawiającego 

dokumentów wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

 realizacja przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w opisie przedmiotu 

zamówienia, stanowiącym integralną część umowy; 

 udział w naradach zwoływanych przez Zamawiającego; 

 składanie Zamawiającemu pisemnych sprawozdań z wykonanych etapów realizacji 

prac; 

 występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji, podmiotami 

gospodarczymi, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi oraz pozostałymi 

interesariuszami PGN w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy, w 

granicach udzielonego pełnomocnictwa; 

8. Strony ustalają, że przez nienależyte wykonanie przedmiotu umowy rozumie się wszelkie 

uwagi zgłoszone pisemnie przez Zamawiającego w Protokole Odbioru. 

 

§ 6. Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca ma prawo zlecić niektóre prace związane z wykonaniem umowy 

podwykonawcy, za którego działania lub zaniechania ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego.  (w przypadku, gdy Wykonawca wskazał 
w ofercie, że dana część będzie realizowana przez Podwykonawców). 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń 
podwykonawców w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotowa odpowiedzialność 
obciąża wyłącznie Wykonawcę. 

3.  Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na podstawie art. 26 ust. 
2b ustawy PZP, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego 
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powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 
zasobów nie ponosi winy. 

 

§ 7. Kary umowne 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,2% wartości brutto określonej w § 3 ust.1 umowy za każdy dzień uchybienia 

terminu określonego w § 2 ust.1 ;  

b) 10% wartości brutto określonej w § 3 ust.1 umowy w przypadku, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit.a) nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku  wykonania usługi  na warunkach zgodnych z umową.   

3. W przypadku nie uiszczenia przez Wykonawcę naliczonych kar umownych w oparciu o 

wystawioną notę księgową, finansowe obciążenia Wykonawcy z tytułu kar umownych 

zostaną potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z należnego mu 

wynagrodzenia, z faktury. 

4. W przypadku gdy suma kar umownych będzie równa lub przekroczy wysokość 20% 

wartości brutto określonej w § 3 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy z zachowaniem prawa do naliczenia kary umownej 

zgodnie z ust. 1 lit.b). 

5. Zastrzeżone w umowie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia 

odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych. 

 

§ 8.  Prawa majątkowe 

 

1. W ramach wynagrodzenia, określonego w §3 ust. 1, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego: 

 majątkowe prawa autorskie do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa 

autorskiego wyników prac powstałych w związku z wykonaniem umowy - bez 

ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy; 

 prawo utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części poprzez wytwarzanie 

egzemplarzy jakąkolwiek techniką drukarską, zapisu magnetycznego, wszelkimi 

technikami graficznymi oraz techniką cyfrową, 

 prawo obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wyniki prac utrwalono 

poprzez wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy, 

 prawo rozpowszechniania poprzez publiczne wystawianie, a także publiczne 

udostępnianie wyników prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i 

miejscu przez siebie wybranym, a w szczególności przez wprowadzenie do pamięci 

komputera i umieszczanie w sieci internetowej. 

2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 następuje z chwilą podpisania bez zastrzeżeń 

Protokołu odbioru, o którym mowa w §4 pkt. 7 umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw 

majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie 

wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

powstałe podczas wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności za ewentualne 

roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za 

nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) w związku z wykonywaniem 

przedmiotu umowy. 

 

§ 9. Rozwiązanie umowy. 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1) W przypadku niewykonania zamówienia w terminie określonym w §2  lub odmowy 

przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego z powodu nienależytego 

wykonania. W tym przypadku Zamawiającemu przysługuję prawo naliczania kary 

umownej, o której mowa w §7 ust.1 lit.b) 

2)  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. 

3) Została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz 

zajęcia jego majątku 

2. Strony ustalają, iż 7-dniowa nieusprawiedliwiona zwłoka w wykonaniu przedmiotu 

umowy będzie traktowana jako odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający 

bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru przedmiotu zamówienia bądź odmawia 

podpisania sprawozdania lub protokołu odbioru. 

 

§ 10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …….., co stanowi 5% wartości 

umowy brutto, dostarczone zostało Zamawiającemu w pełnej wysokości w formie 

…………………………………………  do dnia ……………….. (do dnia zawarcia umowy). 

2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 

zwrócone w 100% w ciągu 30 dni od dnia zakończenia usługi tj. uchwalenia PGN przez 

Radę Miejską w Busku-Zdroju.  
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§ 11. Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Zmiany umowy dokonywane będą jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności 

mogących stanowić przeszkodę w należytym wykonaniu przedmiotu umowy, w 

szczególności: 

a) konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn innych niż 

zawinione przez Wykonawcę, pod warunkiem, że Wykonawca po stwierdzeniu, że 

zaistniała okoliczność, która daje podstawę do oceny, że zamówienie nie może zostać 

zrealizowane w umówionym terminie, niezwłocznie pisemnie powiadomi 

Zamawiającego o takim niebezpieczeństwie, wskazując jego przyczynę i 

prawdopodobny czas opóźnienia a Zamawiający wyrazi zgodę na te zmiany; 

b) działania siły wyższej, w tym wojny, pożaru, klęski żywiołowej, rozruchów, strajku, 

uniemożliwiającej realizację części lub całości zamówienia. 

c) zmiany ustawowej stawki VAT na realizowany przedmiot umowy – w przypadku 

wystąpienia tej okoliczności wynagrodzenie umowne może zostać zmienione, 

zmiana może polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynagrodzenia w związku 

ze zmianą stawki podatku VAT i może dotyczyć wyłącznie zakresu realizowanego 

po terminie zmiany stawki VAT. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności względem Zamawiającego 

wynikających z realizacji umowy na rzecz osób trzecich bez jego uprzedniej zgody. 

6. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją umowy Strony będą 

rozstrzygać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe rozstrzygać je będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

7. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu umowy są: 

ze strony Zamawiającego:  

- Anna Przyborowska-Ryś  -tel 41-370-52-06, fax 41-370-52-90 e-mail: rsid@umig.busko.pl, 

a.przyborowska@umig.busko.pl 

- Aneta Cieślak  -tel 41-370-52-23, fax 41-370-52-90 e-mail: rsid@umig.busko.pl, 

a.cieslak@umig.busko.pl 

ze strony Wykonawcy: …………………………………………………………      -e-mail:  ……………………………..  

8. Zmiana osób i danych, o których mowa w ust. 7 następuje poprzez pisemne 

powiadomienie drugiej Strony i nie wymaga zmiany treści umowy. 

9. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 3 dla 

Zamawiającego oraz 1 dla Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się w czasie obowiązywania niniejszej umowy, a także po jej 
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wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do traktowania jako poufnych wszelkich informacji, które 

zostaną mu udostępnione lub przekazane przez Zamawiającego w związku z wykonaniem 

niniejszej umowy, nie udostępniania ich w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez 

pisemnej zgody Zamawiającego i wykorzystania ich tylko do celów określonych w 

umowie. 

11. Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa w ust. 10, nie dotyczy informacji, 

które: 

 w czasie ich ujawnienia były publicznie znane, 

 których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa, orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z 

zastrzeżeniem niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o takim obowiązku i 

zabezpieczenia poufności tych informacji. 

12. Integralną część umowy stanowią: 

a) Załącznik Nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia 

b) Załącznik Nr 2 Oferta Wykonawcy z dnia ………………………… (kopia), 

 

 

 

Wykonawca:   ……………………………….            Zamawiający:  ………………………......      

 

  


