Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego

Umowa Nr …….

(projekt)

Zawarta w Izbicku dnia ……….2017 r. pomiędzy Gminą Izbicko, 47-180 Izbicko, ul.
Powstańców Śląskich 12
reprezentowaną przez:
Wójta Gminy – Brygidę Pytel
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Ewy Larisz
zwanym dalej Zamawiającym
a firmą: ……………. z siedzibą w ………………
reprezentowaną przez:
1) …………………
2) …………………
zwana dalej Wykonawcą
Łącznie zwanymi „Stronami” , a oddzielnie „Stroną”
Wybraną przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie zarządzenia nr OR
0050.50.2014 Wójta Gminy Izbicko z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w
Urzędzie Gminy Izbicko, Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
1.
2.

§1
Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie
inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Izbicko.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opracowania, o którym mowa w ust. 1
zgodnie z wymaganiami określonymi z zaproszeniu do składania ofert, które wraz z
ofertą Wykonawcy stanowi integralna część niniejszej umowy.
§2

Wykonawca oświadcza, że:
1) Posiada wiedze i doświadczenie wymagane do realizacji usługi będącej przedmiotem
zamówienia,
2) W celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia w zakresie
niezbędnym do wykonywania przedmiotu umowy, zgodnie z Ofertą.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
brutto: ……………… zł (słownie złotych: ……………………….). W/w kwota obejmuje
23 % podatek VAT.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do
zrealizowania przedmiotu umowy określonego w §1, łącznie z wynagrodzeniem za
przeniesienie autorskich praw majątkowych. Wynagrodzenie to nie będzie podlegało
waloryzacji z jakichkolwiek tytułów.
3. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia określonego w ust. 1 jest dokonanie odbioru
przedmiotu umowy w formie protokołu odbioru.
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej
otrzymania wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 3. Datą zapłaty jest dzień
wydania polecenia przelewu bankowego.
5. Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto
Wykonawcy w: …………………………………………………………………………..
6. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji,
przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części,
jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
7. Strony ustalają następujące terminy wykonania Umowy:
1) rozpoczęcie realizacji: od dnia zawarcia umowy
2) zakończenie pełnego zakresu opracowania: 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy i dostarczyć Zamawiającemu
Opracowanie, o którym mowa w §1 umowy w formie przedstawienia wyników
inwentaryzacji na podkładach mapowych w skali 1:25 000 wraz z częścią tekstową w 2
egzemplarzach.
2. Do przekazywanego Opracowania Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, ze jest ono
wykonane zgodnie z umową i należytą starannością oraz w sposób zgodny z
wymaganiami ustaw i przepisami, jak również zasadami wiedzy i ze zostaje wydane w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz
pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przekazanego
opracowania,
§5
1. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy
wyznacza się p. ……………….., tel. ………………………..
2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony
Zamawiającego wyznacza się p. Dariusza Bekiersz, tel. 774617221, e-mail:
darek.b@izbicko.pl
§6
1. W ramach wynagrodzenia za realizację umowy, z chwilą zapłaty całości wynagrodzenia,
o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, Wykonawca bez składania dodatkowego oświadczenia
woli, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, bez ograniczeń do
dostarczonego przez siebie Opracowania.
2. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 1
obejmuje wszelkie pola eksploatacji, gdzie zastosowanie ma ustawa z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 666 ze zm.).

Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od
obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany dokonywane
przez Wykonawcę.
§7
1. W przypadku nie wykonania przedmiotowego zamówienia w terminie określonym w § 3
ust. 7 pkt 2, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną Zamawiającemu w
wysokości 1 % wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w § 3 ust. 1.
3. Za nieterminowe płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy
dzień zwłoki.
§8
Zmiana postanowień niniejszej umowy winna być dokonana pod rygorem nieważności na
piśmie w formie aneksu i wchodzi w życie po podpisaniu przez umawiające się strony.
§9
Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygać będą polubownie na zasadzie mediacji.
W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – w tym jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.
Załącznikiem do umowy, stanowiącym jej integralna część jest:
1) Zaproszenie do składania ofert,
2) Oferta Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

