UMOWA nr ……………….
zawarta w dniu ……………. r. w Siechnicach pomiędzy:
Gminą Siechnice z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 12 w Siechnicach, NIP 912-10-05-691,
REGON 931935129, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
…………………………………………………………..
a
……………………. prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą ………………. z siedzibą
w …………. przy ul………………, NIP: …………………., zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Pzp oraz zgodnie z ofertą
Wykonawcy, zawarta została umowa o następującej treści:

§1
1.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę weryfikacji jednego
sprawozdania okresowego za okres od 01.01.2020 r. do 31.10.2020 r. wraz z rozliczeniem
i zestawieniem dokumentów księgowych, w ramach projektu pn.: „Realizacja pilotażowego
projektu rozwiązań Smart City dla gminy Siechnice z uwzględnieniem strategii rozwoju
gminy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

2.

Z weryfikacji sprawozdania, o którym mowa w ust.1, Wykonawca zobowiązany jest
sporządzić protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.

3.

Protokół z badania sprawozdania okresowego należy dostarczyć w formie pisemnej w 2
egzemplarzach.

4.

Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wydatki w kwocie: 101 525,45 zł. Wydatki
te dotyczą: dodatków specjalnych przyznanych zgodnie z Regulaminem Wynagradzania
Urzędu Miejskiego w Siechnicach ujętych w 10 listach płac w miesiącach styczeń 2020 –
październik 2020, kosztu utworzenia strony internetowej projektu, usługi badania
poprzedniego sprawozdania okresowego przez biegłego rewidenta oraz kosztu dostawy i
montażu telemetrycznej stacji monitoringu jakości powietrza.
§2

Termin wykonania przedmiotu umowy: 14 dni od dnia podpisania umowy.
§3
1.

Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu umowy w wysokości …………………. zł netto tj. ………………… zł brutto
(słownie: ……………………………).

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do
wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

3.

Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem w terminie 21
dni od daty otrzymania faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

4.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy
z tytułu niniejszej umowy, uwzględnia całość kosztów związanych z realizacja Przedmiotu
umowy oraz wykonania innych zadań wynikających z niniejszej umowy.

5.

Podstawą wystawienia faktury jest odebranie Przedmiotu umowy przez Zamawiającego
potwierdzone protokołem odbioru.

1.
2.

3.

§4
Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla
prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy.
Wykonawca oświadcza, że wykona Przedmiot umowy w sposób staranny, sumienny
i prawidłowy, zgodnie z jego specyfiką oraz informacjami i wytycznymi przekazanymi przez
Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy osobiście. Wykonawca nie
może powierzyć wykonania Przedmiotu umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody
Zamawiającego. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

4.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

5.

Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot umowy ma
wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel wynikający z jego
przeznaczenia, a który jest znany Wykonawcy.
§5

1.

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10%
wynagrodzenia umownego brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w realizacji zadania
określonego w § 1 umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 umowy.

3.

Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu przewidzianego na usunięcia wad.
§6

1.

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie materiały niezbędne do
przedmiotu umowy.

wykonania

2.

Informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy mogą być
wykorzystywane tylko w celu realizacji umowy.

3.

Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji,
warunków Umowy oraz ustaleń dokonanych w czasie obowiązywania niniejszej Umowy,
chyba że do udzielenia informacji w określonym zakresie obligują stronę przepisy prawa.

4.

Osobami upoważnionymi do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy oraz
udzielania stosownych wyjaśnień są:
1)

ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………...,

2)

ze strony Wykonawcy: .......................................................................................................
§7

1.

Strony oświadczają, że na mocy art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), Zamawiający będzie przetwarzał dane
osobowe Wykonawcy, udostępnione przez niego w związku z zawarciem i na potrzeby
realizacji niniejszej umowy.

2.

Wykonawca oświadcza, że Zamawiający wykonał względem niego obowiązek informacyjny
wynikający z art. 13 RODO. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

3.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

4.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy
Kodeksu Cywilnego.

5.

Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

6.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.
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ZAMAWIAJĄCY

