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UMOWA nr .

Zawarta w dni u .
pomiędzy:

Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną
przez:
Krystynę Wróbel - Burmistrza Miasta
zwanym dalej "Zamawiającym"

a

zwanym dalej" Wykonawcą"

§ 1
Zamawiający zleca, zaś Wykonawca' przyjmuje na siebie obowiązek świadczenia usługi
doradczej i konsultingowej Inżyniera Projektu pn.: "System Informacji Przestrzennej
wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Lędziny" dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013; Priorytet II "Społeczeństwo
informacyjne"; Działanie 2.2. "Rozwój elektronicznych usług publicznych".

§2
Strony ustalają termin świadczenia usługi, o którym mowa w § 1 od dnia podpisania
umowy do dnia 30.06.2015r.

§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie

objętym przedmiotem umowy.
2. Strony ustalają, że Wykonawca swoje obowiązki wynikające

z realizacji przedmiotu umowy będzie wykonywał w zależności od potrzeb
Zamawiającego, w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym w jego siedzibie,
jak też w siedzibie Wykonawcy za pośrednictwem środków komunikowania się na
odległość.

§4
1. Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy będzie należało świadczenie usług

doradczych, w szczególności:
a. Rozstrzyganie w porozumieniu z Zamawiającym wątpliwości natury technicznej

powstałych w toku wykonywania przedmiotu zamówienia,
b. Wsparcie Zamawiającego w zakresie ustalenia szacunkowej wartości zamówienia,

opracowania opisu przedmiotu zamówienia, konsultacje w zakresie określenia
warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w
sposób nienaruszający zasady równego traktowania wykonawców oraz uczciwej
konkurencji, a jednocześnie na wyłonienie kręgu wykonawców dających gwarancję
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prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, analiza złożonych ofert pod
kątem spełnienia wymagań technicznych,

c. Przygotowywanie wyjaśnień do treści Specyfikacji
Zamówienia w toku postępowań przetargowych w części
przedmiotu zamówienia,

d. Przygotowanie i przestrzeganie harmonogramu realizacji projektu,
e. Nadzór nad prawidłową realizacją dostaw i usług w projekcie poprzez kontrolę

procesu realizacji całego projektu oraz poszczególnych kontraktów, monitoring i
kontrola jakości wykonania projektu co do zgodności z założeniami określonymi we
wniosku o' dofinansowanie projektu z załącznikami, dokumentacji technicznej,
umowie o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (m.in. harmonogramem) i
aneksach do umowy o dofinansowanie projektu,

f. Bieżące informowanie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla
realizacji projektu, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach związanych z
dotrzymaniem terminu zakończenia poszczególnych dostaw/usług/robót
osiągnięciem założonych wskaźników produktu i rezultatu projektu,

g. Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących oraz przewidywanych
problemach w trakcie realizacji projektu oraz wprowadzanie w uzgodnieniu z
Zamawiającym i Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego działań
zapobiegawczych i naprawczych,

h. Przygotowanie informacji o koniecznych do wprowadzenia zmianach i korektach
związanych z wdrażaniem projektu wraz z ich uzasadnieniem, celem zatwierdzenia i
dopuszczenia wnioskowanych zmian w projekcie przez Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego,
Doradztwo techniczne w zakresie dokonywania odbiorów częściowych i końcowych
realizacji poszczególnych kontraktów projektu i sporządzanie protokołów odbioru
częściowego i końcowego.

Istotnych Warunków
technicznej dotyczącej

I.

§5
1. Wynagrodzenie Wykonawcy:

a. za usługi Inżyniera Projektu
netto + VAT, co
......................... złotych).

2. W/w wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych ratach w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia poprawnie wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, do 30.06.2015

wymienione w § 1 ustala się na kwotę .
stanowi ...•..... zł brutto (słownie:

r.
3. Cena netto, o której mowa w ust.l pkt. a, zostanie powiększona o obowiązujący podatek

VAT oraz obejmuje wszystkie inne koszty, jakie powstaną w związku z wykonaniem
przedmiotu umowy.

4. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony
Zamawiającego jest: .

5. Osobą odpowiedzialną - kierownikiem zespołu nadzorującego projekt ze strony
Wykonawcy jest: .
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§6
l. Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. Za zerwanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają wzajemne
odszkodowanie w wysokości 15% wartości umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.

§7
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy Strony
będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W razie braku pórozumienia spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§8
1. Wykonawca nie może przenieść swych praw, w tym wierzytelności lub zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody
Zamawiającego. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Zamawiający może
niezwłocznie od umowy odstąpić.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMA WIAJĄCY WYKONAWCA

kil
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UMOWA nr .
Zawarta w dniu .

pomiędzy:

Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną
przez:
Krystynę Wróbel- Burmistrza Miasta
zwanym dalej "Zamawiającym"

a

zwanym dalej "Wykonawcą"

§1
Zamawiający zleca, zaś Wykonawca •przyjmuje na siebie obowiązek świadczenia usługi
doradczej i konsultingowej Inżyniera Projektu pn.: "System Informacji Przestrzennej
wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Lędziny" dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 20l3; Priorytet II "Społeczeństwo
informacyjne"; Działanie 2.2. "Rozwój elektronicznych usług publicznych".

§2
Strony ustalają termin świadczenia usługi, o którym mowa w § 1 od dnia podpisania
umowy do dnia 30.06.2015r.

§3
1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie

objętym przedmiotem umowy.
2. Strony ustalają, że Wykonawca swoje obowiązki wynikające

z realizacji przedmiotu umowy będzie wykonywał w zależności od potrzeb
Zamawiającego, w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym w jego siedzibie,
jak też w siedzibie Wykonawcy za pośrednictwem środków komunikowania się na
odległość.

§4
1. Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy będzie należało świadczenie usług

doradczych, w szczególności:
a. Rozstrzyganie w porozumieniu z Zamawiającym wątpliwości natury technicznej

powstałych w toku wykonywania przedmiotu zamówienia,
b. Wsparcie Zamawiającego w zakresie ustalenia szacunkowej wartości zamówienia,

opracowania opisu przedmiotu zamówienia, konsultacje w zakresie określenia
warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w
sposób nienaruszający zasady równego traktowania wykonawców oraz uczciwej
konkurencji, a jednocześnie na wyłonienie kręgu wykonawców dających gwarancję
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prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, analiza złożonych ofert pod
kątem spełnienia wymagań technicznych,

c. Przygotowywanie wyjaśnień do treści Specyfikacji
Zamówienia w toku postępowań przetargowych w części
przedmiotu zamówienia,

d. Przygotowanie i przestrzeganie harmonogramu realizacji projektu,
e. Nadzór nad prawidłową realizacją dostaw i usług w projekcie poprzez kontrolę

procesu realizacji całego projektu oraz poszczególnych kontraktów, monitoring i
kontrola jakości wykonania projektu co do zgodności z założeniami określonymi we
wniosku o' dofinansowanie projektu z załącznikami, dokumentacji technicznej,
umowie o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (m.in. harmonogramem) i
aneksach do umowy o dofinansowanie projektu,

f. Bieżące informowanie Zamawiającego o wszystkich faktach mających znaczenie dla
realizacji projektu, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach związanych z
dotrzymaniem terminu zakończenia poszczególnych dostaw/usług/robót
osiągnięciem założonych wskaźników produktu i rezultatu projektu,

g. Informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących oraz przewidywanych
problemach w trakcie realizacji projektu oraz wprowadzanie w uzgodnieniu z
Zamawiającym i Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego działań
zapobiegawczych i naprawczych,

h. Przygotowanie informacji o koniecznych do wprowadzenia zmianach i korektach
związanych z wdrażaniem projektu wraz z ich uzasadnieniem, celem zatwierdzenia i
dopuszczenia wnioskowanych zmian w projekcie przez Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego,

1. Doradztwo techniczne w zakresie dokonywania odbiorów częściowych i końcowych
realizacji poszczególnych kontraktów projektu i sporządzanie protokołów odbioru
częściowego i końcowego.

Istotnych Warunków
technicznej dotyczącej

§S
1. Wynagrodzenie Wykonawcy:

a. za usługi Inżyniera Projektu
netto + VAT, co
......................... złotych).

2. W/w wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych ratach w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia poprawnie wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, do 30.06.2015

wymienione w § 1 ustala się na kwotę .
stanowi zł brutto (słownie:

r.

3. Cena netto, o której mowa w ust. 1 pkt. a, zostanie powiększona o obowiązujący podatek
VAT oraz obejmuje wszystkie inne koszty, jakie powstaną w związku z wykonaniem
przedmiotu umowy.

4. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony
Zamawiającego jest: .

5. Osobą odpowiedzialną - kierownikiem zespołu nadzorującego projekt ze strony
Wykonawcy jest: .
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§6
1. Strony ustalają kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy. Za zerwanie lub nienależyte wykonanie umowy strony ustalają wzajemne
odszkodowanie w wysokości 15% wartości umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia
przysługuj ącego Wykonawcy.

§7
1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy Strony
będą starały się rozstrzygnąć w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W razie braku pórozumienia spory będą podlegać rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§8
1. Wykonawca nie może przenieść swych praw, w tym wierzytelności lub zobowiązań
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody
Zamawiającego. W przypadku naruszenia powyższych postanowień Zamawiający może
niezwłocznie od umowy odstąpić.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMA WIAJĄCY WYKONAWCA
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