ZFE-II.042.2.9.2018
UMOWA

zawarta w dniu ________________ w Kielcach
pomiędzy Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce,
reprezentowaną przez:
__________________________________________________________________________________
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a ________________________________________________________________________________
reprezentowanym przez:
__________________________________________________________________________________
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
przy czym Wykonawca i Zamawiający będą dalej łącznie zwani „Stronami”.

Podstawą zawarcia niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”, jest rozstrzygnięte w dniu
__________________ postępowanie przeprowadzone na podstawie art. 701 i 703 – 705 Kodeksu
cywilnego (Dz.U.2017.459 j.t. ze zm.) w związku z zastosowaniem art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t. ze zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została
wybrana jako najkorzystniejsza.

§1
Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi
doradczej realizowanej na potrzeby projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura
Zintegrowanych
Inwestycji
Terytorialnych
Kieleckiego
Obszaru
Funkcjonalnego”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2014-2020, obejmującej:
Zadanie 1. Świadczenie usług doradczych w zakresie kontroli i nieprawidłowości w projektach
unijnych;

Zadanie 2. Świadczenie usług doradczych w zakresie prawidłowego przygotowania wniosków
o płatność z wykorzystaniem systemu SL2014.
Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa Szczegółowy Opis Zamówienia, zwany dalej
„SOZ”.
2. Integralne części umowy stanowią „SOZ” i oferta Wykonawcy.
§2
Termin i warunki wykonania Umowy
1. Wykonawca zobowiązuje się, iż przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami
zawartymi w SOZ oraz z ofertą złożoną przez Wykonawcę.
2. Termin świadczenia usługi doradczej musi być dostosowany do potrzeb i możliwości osób z niej
korzystających. Wykonawca zostanie poinformowany o dokładnym terminie spotkania z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. Termin realizacji przedmiotu Umowy: ………………………...
4. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy uwzględniać sugestie
i życzenia Zamawiającego dotyczące sposobu jej wykonania.
5. Wykonawca gwarantuje, iż równoległe inne organizowane przez niego usługi, nie będą zakłócały
realizacji przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w zakresie objętym
przedmiotem Umowy.
§3
Zasady rozliczeń
1. Za zrealizowanie przedmiotu Umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
wynagrodzenie: ............................................ zł (słownie: .............................................).
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej i zgodnej z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, realizacji przedmiotu
Umowy.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku będzie wystawiony po zrealizowaniu
przedmiotu Umowy obustronnie podpisany protokół wykonania usługi. Podpisanie protokołu
nastąpi najpóźniej do trzech dni roboczych po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy.
4. Termin płatności faktury VAT/rachunku wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia do
Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miasta Kielce prawidłowo wystawionej
faktury VAT/rachunku.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze VAT/rachunku.
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§4
Kary umowne
Wykonawca zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1
% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji
przedmiotu Umowy.
Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

§5
Odstąpienie od Umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku:
1) opóźnienia w realizacji przedmiotu Umowy przekraczającego 20 dni kalendarzowych,
2) nienależytego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę; przez nienależyte
wykonanie należy rozumieć nie wywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków
wynikających z Umowy oraz SOZ.
2. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane, w przypadkach
przewidzianych w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§6
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony poddają orzecznictwu
właściwego Sądu w Kielcach.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

___________________________
Wykonawca

___________________________
Zamawiający

