
 

 

Strona 1 z 7 
 

 

Załącznik nr 5 do zaproszenia 

WZÓR UMOWY NR ...../.…/2017 

 

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

Gminą Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 6551879646 

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

 

1.Burmistrza – Waldemara Sikorę  

  przy kontrasygnacie 

2. Skarbnika - Artura Tokarza 

a 

firmą …………………………………………………....... 

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

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

 

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

 

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

 

§ 1.  Przedmiot Umowy 
Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy nr 221/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej 

kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro,  Zamawiający zleca, a Wykonawca 

zobowiązuje się do zrealizowania usługi dotyczącej opracowania Studium Wykonalności  
dla projektu pn. „Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez 
działania w obszarze ekologicznego transportu”. 
 
Zakres  projektu „Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez działania 
w obszarze ekologicznego transportu”, obejmuje następujące 

zadania: 
  -  Stworzenie spójnego systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Busko-Zdrój;                            

-  Budowę parkingów wielopoziomowych typu Park&Ride/Bike&Ride                            

w Busku-Zdroju;                                                                                                                                      

-  Przebudowę skrzyżowań na terenie miasta;                                                                               

-  Stworzenie systemu komunikacji miejskiej niskoemisyjnej;                                                                     

-  Zakup autobusów elektrycznych;                                                                                                              

-  Utworzenie miejskiej wypożyczalni rowerów; 

 
Zamawiający ubiega się o pozyskanie dofinansowania na realizację powyższych  zadań ze środków 

zewnętrznych  z UE w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego 2014-2020 (Oś 3 Efektywna Zielona Energia,  działanie 3.4 Strategia 

niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej).  
 

I. W ramach zamówienia Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do: 
1. Opracowania Studium Wykonalności wraz z odniesieniem do kryteriów wyboru dla 

projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza w uzdrowisku Busko-Zdrój poprzez 
działania w obszarze ekologicznego transportu”  
 

http://www.wup.kielce.pl/index.php?limitstart=32
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w ramach działania RPOWŚ 2014-2020, Oś 3 Efektywna Zielona Energia, działanie 

3.4  Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności 

miejskiej. 

2. Przeanalizowania zakresu rzeczowego projektu pod kątem kwalifikowalności 
kosztów w ramach wskazanych w opisie  działań z RPOWŚ. 
 

II. Opracowane Studium Wykonalności: 
a) będzie zgodne z  Instrukcją sporządzania Studium Wykonalności Inwestycji dla 

wnioskodawców ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

b) będzie stanowić załącznik do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu 

ze środków unijnych i należy go sporządzić zgodnie z aktualnymi wytycznymi 

Instytucji Zarządzającej RPOWŚ w zakresie opracowania Analizy Ekonomiczno-

Finansowej (Studium Wykonalności), obowiązującymi dla projektów 

aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

c) musi spełniać wymagania wynikające z przepisów dotyczących ubiegania się o  

                   dotacje oraz realizacji projektu z dotacją RPO WŚ 20014-2020                      

                   (RPOWŚ 2014-2020, SzOOP, wytyczne w zakresie  opracowania dokumentu,  

                    kryteria wybory projektów, kwalifikowalności wydatków,  itp.).  

d) musi zawierać część opisową jak również część analityczną- finansową.   

 

III. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) sporządzenia przedmiotowego opracowania z uwzględnieniem wszelkich, 

aktualnych na 7 dni kalendarzowych przed terminem wykonania umowy, 

wytycznych dla wykonania analiz ekonomiczno-finansowych dla RPOWŚ na lata 

2014-2020. 

b) aktualizacji Studium Wykonalności, będącego przedmiotem zamówienia, do czasu 

uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny projektu dokonanej przez 

ekspertów wyznaczonych przez Instytucję Pośredniczącą we wdrażaniu RPOWŚ  

na lata 2014-2020 (w trakcie przeprowadzanych ocen dokumentacji aplikacyjnej). 

 

IV. W celu realizacji zdania Wykonawca : 
 

 Sporządzi wycenę studium wykonalności dla projektu –Formularz Ofertowy. 

 Będzie uczestniczył w ewentualnych spotkaniach roboczych dotyczących konsultacji 

założeń przyjętych w studium wykonalności. Za organizację spotkań odpowiada 

Zamawiający. 

 Zobowiązany jest również do dokonania co najmniej dwukrotnej zmiany Studium 

Wykonalności w zakresie przedstawionym przez Zamawiającego, w trakcie procesu 

ubiegania się o uzyskanie dofinansowania na realizację zadań. 

 Wystąpi o uzgodnienie i zatwierdzenie opracowanego Studium Wykonalności  przez 

Zamawiającego.  

 

V. Zamówienie, o który mowa w pkt. I, realizowane będzie zgodnie z niniejszą Umową 

oraz stanowiącymi jej integralną część opisem przedmiotu zamówienia                                

i ofertą Wykonawcy. 
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VI. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania niezbędnych dokumentów w tym 
szacunkowych kosztów inwestycyjnych dot. przedmiotowych zadań w ciągu               
7 dni od podpisania umowy.  
 

§ 2. Terminy wykonania 
 

Rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem opracowania rozpoczyna się z dniem 

zawarcia umowy. 

1. Termin opracowania przedmiotowego Studium Wykonalności dla  projektu- 7 dni 
przed terminem składania wniosków na konkurs o dotację , nie później jednak 
niż do 26 września 2017 r.   

2. Zmiana Studium Wykonalności – 5 dni od pisemnego zgłoszenia przez 

zamawiającego uwag i dostarczenia niezbędnych informacji. 

 

§ 3. Wynagrodzenie 
 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za zrealizowanie przedmiotu Umowy dla przedmiotu 

zamówienia wynosi ………….. zł / …………..zł  brutto/ netto,  VAT ……. zł 

(słownie: ………………………………………..- brutto ); 

2. Wynagrodzenie za opracowanie zostanie przekazanie Wykonawcy w II transzach: 

2.1 60% wynagrodzenia – po przekazaniu przez Wykonawcę Studium 

Wykonalności; po przejęciu przez Zamawiającego opracowanego dokumentu  

protokołem  zdawczo-odbiorczym oraz wystawieniu  przez Zamawiającego  protokołu 

prawidłowości.  

2.2 40% wynagrodzenia – po uzyskaniu informacji o pozytywnej ocenie 

merytorycznej studium wykonalności (będącego załącznikiem do wniosku 

aplikacyjnego) od instytucji odpowiedzialnej za weryfikację wniosku o 

dofinansowanie inwestycji ze środków UE. 

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych 

faktur VAT  w terminie 30 dni od daty ich wystawienia. 

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

przelewu z rachunku Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 

§ 4. Odbiór przedmiotu umowy 
 

1. Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć wersję ostateczną opracowanego 

Studium Wykonalności dla projektu z uwzględnieniem wymagań wynikających z 

przepisów dotyczących  ubiegania się jak również realizacji projektów z dotacją RPO oraz 

wytycznymi Instytucji Zarządzającej RPOWŚ w zakresie opracowania Analiz 

Ekonomiczno-Finansowych. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez 

Zamawiającego wykonanego Studium Wykonalności jest protokół zdawczo-odbiorczy 

podpisany ze strony Zamawiającego przez przedstawiciela Gminy Busko-Zdrój, oraz 

przedstawiciela  Wykonawcy. 

3. Wykonawca dostarczy dokumenty w liczbie 3 (trzech) kompletów wraz z wersją 

elektroniczną zapisaną na trwałym nośniku z możliwością odczytu, kopiowania 

i drukowania jego dowolnych części (w formacie doc. oraz model finansowo-ekonomiczny 

w formacie „xlsx”, „xlx”  i .pdf - 1 egz.). Dokument musi  zostać podpisany na pierwszej 

stronie przez Wykonawcę opracowania wraz z pieczęcią. 



 

 

Strona 4 z 7 
 

4. Osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy są osoby wskazane w § 10, ust.7. 

5. Zamawiający sprawdzi dokumentację przekazaną przez Wykonawcę w ciągu 14 dni 

i przekaże Wykonawcy protokół prawidłowości, stanowiący podstawę do wystawienia 

faktury obejmującej wynagrodzenie za zamówienie, zgodnie z § 3. 

 

§ 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 przywołanymi w § 1 pkt. II 

umowy,  

 udział w spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego; 

 występowanie w imieniu Zamawiającego przed  interesariuszami w sprawach  

związanych z realizacją niniejszej umowy, w granicach udzielonego pełnomocnictwa- 

(jeżeli będzie wymagane); 

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

przekazanie dokumentu protokołem zdawczo-odbiorczym z uwzględnieniem wszelkich 

uwag zgłoszone pisemnie przez Zamawiającego.  

 
§ 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. 

§ 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 oraz ust.2. 
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b) 10% wartości całkowitej przedmiotu zamówienia 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. 

6. Skutki   wykonania   przedmiotu    umowy   niezgodnie    z   ustalonym  zakresem 

poniesie Wykonawca. 

 

§ 8.  Prawa majątkowe 
 

1. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia, 

określonego w § 3 ust.1 Wykonawca przenosi na Zamawiającego: 

a) 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; 

b) prawo utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części poprzez 

wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką drukarską, zapisu magnetycznego, 

wszelkimi technikami graficznymi oraz techniką cyfrową, 

c) prawo obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wyniki prac 

utrwalono poprzez wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub 

egzemplarzy, 

d) 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 prawidłowości, o którym mowa w §4 pkt. 5 umowy. 

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. 

 

 

 



 

 

Strona 6 z 7 
 

§ 9. Rozwiązanie umowy. 
 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1.1 W przypadku niewykonania zamówienia w terminach określonych w §2, ust. 1  

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). 

1.2  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. 

1.3 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 protokołu zdawczo- odbiorczego.  

 

§ 10. 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) zmiany zakresu przedmiotu umowy, w stosunku do treści Oferty,  

b) 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 (m.in. 

przesunięcia terminu naboru projektów przez IZ); 

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

uniemożliwiającej realizację części lub całości zamówienia. 

d) 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. 
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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:  

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

a.cieslak@umig.busko.pl  

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

a.przyborowska@umig.busko.pl 

 

ze strony Wykonawcy: ………………….. 
 

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 

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: 

a) w czasie ich ujawnienia były publicznie znane, 

b) 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 stanowi Oferta Wykonawcy z dnia …………… 

 

 

 

 

 

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

 


