Umowa o dzieło
zawarta w dniu ………………… r. pomiędzy Gminą Sędziszów ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów,
reprezentowaną przez:
1. Burmistrza Sędziszowa – Wacława Szarek
przy kontrasygnacie
2. Skarbnika Gminy– Lucyny Nahajczuk
zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym"
NIP: 656-21-64-804, REGON: 291009857 fax 41 3811131
a
…………………………………………
…………………………………………
zwaną „Wykonawcą”.
§ 1.
Działając na podstawie Zarządzenia Nr 4/2016 Burmistrza Sędziszowa z dnia
14 stycznia 2016 r. oraz ZARZĄDZENIA NR BM.120.32.2019 BURMISTRZA SĘDZISZOWA z
dnia 1 marca 2019 r. uwzględniając art.4 pkt. 8 jednolitego tekstu ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje
do wykonania „Audyty energetyczne wraz z kosztorysami”, które stanowić będą załącznik
do wniosku aplikacyjnego w ramach z RPO WŚ 2014-2020; Osi Priorytetowej
3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym
dla projektów realizowanych w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków
użyteczności publicznej.
2. Wykonawca wykona opracowania ujęte w pkt.1 zgodnie z złożoną ofertą stanowiącą
integralna cześć umowy, aktualnie obowiązującymi przepisami, wytycznymi, łącznie z
koniecznymi uzgodnieniami.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i uprawnienia konieczne do wykonania
dzieła.
§ 2.
Rozpoczęcie wykonania dzieła nastąpi od dnia podpisania umowy a zakończenie do dnia
30.10. 2020 roku.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu komplet opracowań
w języku polskim, w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w wersji papierowej (dokumenty
zbindowane) oraz w wersji elektronicznej - 3 sztuki na nośniku elektronicznym (np. płyty CD-R w
formacie źródłowym: czynne formuły w arkuszach kalkulacyjnych: xls, doc oraz pdf lub
równoważne, kosztorysy Zuz, Norma ) pozwalającym na przygotowanie wniosku o
dofinansowanie za pomocą generatora wniosków przygotowanego przez IZ RPO WŚ.
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2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych wad opracowania w terminie 7 dni
od daty zawiadomienia.
3. W przypadku ujawnienia wad w czasie odbioru, Wykonawca zobowiązuje się usunąć je w
terminie ustalonym w protokole odbioru.
§ 4.
1. Tytułem wynagrodzenia za całość wykonania dzieła Zamawiający zobowiązuje
się zapłacić Wykonawcy kwotę …………………….. złotych brutto (słownie: ………………………………
00/100 brutto),w tym:
- kwota netto …………….. zł
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- VAT 23% tj. ………………. zł
2. Wynagrodzenie w okresie obowiązywania umowy nie ulegnie zmianie.
§ 5.
1. Należność za wykonanie dzieła będzie regulowana na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę na Gminę Sędziszów, ul. Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów, NIP:
656-21-64-804, REGON: 291009857.
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie i dostarczenie dokumentacji określonej
w § 1 pkt 1 niniejszej umowy Zamawiającemu.
3. Zapłata należności przez Zamawiającego za wykonanie dzieła nastąpi przelewem na konto
Wykonawcy ………………………………………………………….. w ciągu do 14 dni od daty przekazaniu
faktury Zamawiającemu.
§6.
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania dzieła wynikającego z niniejszej umowy innym
osobom bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
2. W razie naruszenia postanowienia pkt. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem
natychmiastowym.
§ 7.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z
przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy.
2. W przypadku naruszenia terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 – 0,1 %
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
3. Niezależnie od kar umownych zawartych w §7 pkt.1 i 2 umowy, Zamawiającemu na zasadach
ogólnych przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewłaściwego lub
nienależytego wykonania warunków umowy przez Wykonawcę.
§ 8.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego a w przypadku sporów mogących wyniknąć ze stosunku umowy sąd powszechny
właściwy dla Zamawiającego.
§ 10.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , 1 egz. dla Wykonawcy , 2 egz.
dla Zamawiającego.
§ 11.
Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych.
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