Załącznik nr 3

Wzór umowy

UMOWA NR .....................
W dniu ..................................., pomiędzy
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
z siedzibą:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
wpisanym w dniu .................................... do rejestru handlowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w....................................................................................................................
Wydział ................................................................................................................................
wpisanym w dniu ............................ do ewidencji działalności gospodarczej
.............................................................. pod nr ..............................................
zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiajacym ”
* reprezentowaną/ym przez:
1. ..........................................................................- ...............................................................
2. ..........................................................................- ...............................................................
NIP ..............................., REGON ................................. , Urząd Skarbowy
a:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
z siedzibą:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
wpisanym w dniu .................................... do rejestru handlowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy w
................................... Wydział ............................................................................................
wpisanym w dniu .................................... do ewidencji działalności gospodarczej
.............................................................. pod nr ..........................
zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą ”
* reprezentowaną/ym przez:
1. ..........................................................................- .............
2. ..........................................................................- ............
NIP ..............................., REGON ................................. , Urząd Skarbowy
została zawarta umowa następującej treści:

§1
1. Niniejsza umowa jest konsekwencją przeprowadzonego postępowania w trybie
Regulaminu Wójta Gminy Biały Dunajec o wrtości szacunkowej nie przekraczajacej
kwoty 30 tys euro, zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia
2004r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm..).
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace
projektowo-kosztorysowe polegające na opracowaniu dokumentacji
projektowo-kosztorysowej sieci ciepłowniczej z przyłączami pod nazwą:
" Wykonanie projektu przyłączy do sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Biały
Dunajec w rejonie ul Jana Pawła II”
2. Wykonanie przedmiotu zamówienia dla każdego zadania powinno odbywać się
2- etapowo:
a)

1 ETAP - koncepcja przebiegu trasy sieci ciepłowniczej

Na tym etapie projektant powinien:
- Wyznaczyć trasę przebiegu sieci ciepłowniczej i przyłączy do poszczególnych
budynków, optymalizując ich przebieg pod kątem najniższych kosztów budowy wraz
z wstępnym doborem średnic rurociągów.
- Wskazać miejsce wejścia przyłączy do budynków, lokalizację węzłów cieplnych
w uzgodnieniu z właścicielami budynków.
- Uzyskać pisemne uzgodnienia z właścicielami nieruchomości dotyczące przebiegu
tras ciepłociągów oraz lokalizacji węzłów cieplnych w budynku.
Koncepcja jako odrębne opracowanie przedłożona zostanie do zaakceptowania
Zamawiającemu.
b) 2 ETAP - w oparciu o zaakceptowaną przez zamawiającego koncepcje
projektant opracuje dokumentację projektowo - kosztorysową obejmującą:
- Uzyskać aktualne mapy do celów projektowych dla przedmiotowego obszaru,
- Uzyskanie warunków zabudowy dla planowanej sieci,
- Uzyskanie innych opinii i zezwoleń niezbędnych do otrzymania pozwolenia na
budowę, lub przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych potwierdzone zaświadczeniem o
nie wniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji,
- Projekt budowlany i wykonawczy sieci ciepłowniczej w ilości 5 egzemplarzy,
- Projekty budowlane i wykonawcze przyłączy do poszczególnych budynków
wskazanych przez Zamawiającego – ilość po 5 egzemplarzy
- Opracowanie dokumentacji kosztorysowej w ilości 5 egzemplarzy (kosztorys
inwestorski, przedmiar robót, kosztorys ślepy),

- Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczeniem o nie
wniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji do zgloszenie robót budowlanych,
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być wykonana na papierze i w wersji
elektronicznej w formacie .pdf.
Projekt sporządzić w oparciu o obowiązujace przepisy, w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej.
Kosztorysy inwestorskie należy sporządzić metodą uproszczoną i szczegółową dla celów
przetargowych.
Kosztorysy sporządzić w oparciu o obowiązujące przepisy w sprawie metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
Kosztorysy inwestorskie i przedmiary powinny być sporządzone dla sieci ciepłowniczej
wraz z przyłączami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia dodatkowych przyłączy lub rezygnacji
w ramach przedmiotowej części zgodnie z ceną ofertową. Zmiany związane z
wykonaniem przyłączy dodatkowych lub rezygnacją wymagają akceptacji
Zamawiającego i Wykonawcy projektu. Wszystkie dodatkowe przyłącza wymagają
sporządzenia stosownego protokołu, zawierającego akceptację Zamawiającego,
Wykonawcy..
Projekt sporządzić w oparciu o odpowiednie przepisy w szczególności zaś o:
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej
Kosztorysy inwestorskie i przedmiary powinny być sporządzone dla sieci ciepłowniczych
z przyłączami.
Kosztorysy powinny być sporządzone metodą uproszczoną i szczegółową dla celów
przetargowych.
Kosztorysy sporządzić w oparciu o odpowiednie przepisy w szczególności zaś o:
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie zgodnym z:
1) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
2) Złożoną ofertą
stanowiących integralną część niniejszej umowy.
§3
1. Strony ustalają, że Wykonawca dostarczy kompletną dokumentację projektową do
siedziby Zamawiającego w terminie :
Etap 1 - koncepcja w zakresie opisanym w rozdziale II.1. SIWZ - 3 miesiące od dnia

zawarcia umowy,
Etap 2 - dokumentacja projektowo kosztorysowa sieci ciepłowniczej, przyłączy do
budynków i węzłów - 5 miesiący od dnia zatwierdzonej koncepcji – etapu 1.
2. Wraz z wykonaną dokumentacją Wykonawca przekaże Zamawiającemu spis
dokumentacji oraz oświadczenie o jej kompletności.
3. Termin wykonania prac objętych niniejszą umową, może ulec zmianie o okres
uzgodniony pomiędzy stronami, w przypadku zlecenia przez Zamawiającego prac
dodatkowych lub zamiennych uniemożliwiających dotrzymanie pierwotnego terminu
umowy.
4. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy z uwagi na jego
niekompletne lub wadliwe wykonanie.
5. Fakt odmowy odbioru, przyczynę odmowy oraz ewentualne ustalenia co do sposobu
usunięcia wad, naniesienia poprawek i uzupełnień spisuje się w protokole, który
podpisują obie strony.
6. Koszty usunięcia wad, naniesienia poprawek i uzupełnień ponosi Wykonawca.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i wynosi:
Cena oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia ujętego w załączniku graficznym
(sieć dystrybucyjna z przyłączami)
Cena ofertowa netto ........................................................................................................zł
(Słownie:.....................................................................................................................……
Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT......................................................................zł
Cena ofertowa brutto .......................................................................................................zł
(Słownie:...........................................................................................................................)
Cena oferty za wykonanie przyłącza dodatkowego/rezygnacje z wykonania przyłącza
Cena ofertowa netto........................................................................................................zł
(Słownie:.....................................................................................................................……
Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT......................................................................zł
Cena ofertowa brutto .......................................................................................................zł
(Słownie:...........................................................................................................................)
Łączna kwota faktur za wykonane usługi nie może przekroczyć: ………………. zł brutto
(słownie: …………………………………………………………….. zł)

2. Zamawiający dopuszcza realizację faktur częściowych obejmujących część zakresu
dokumentacji projektowej:
a. zatwierdzona koncepcja i wniosek dotyczący decyzji ULICP (§ 1 ust. 2 pkt.a)
– 30% wartości umownej,
pozostała część dokumentacji projektowej zawarty w  1 ust. 2 pkt.b - 70% wartości
umownej.
3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie wystawionej przez
niego faktury w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia do siedziby Zamawiającego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę.
4. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez strony protokół zdawczoodbiorczy.
§5
1. Ze strony Wykonawcy pracami projektowymi objętymi zakresem niniejszej umowy
kierować będzie...........................
2. Ze strony Zamawiającego odpowiedzialnym za wykonanie i rozliczenia niniejszej
umowy jest …………
§6
1.Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy,
b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od
Zamawiającego 10% wartości przedmiotu umowy,
c) za opóźnienie w wykonaniu zadania w wysokości 0,3% wynagrodzenia za
przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od daty ............................,
d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,8%
wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia
wyznaczonego na usunięcie wad.
2. W wypadku gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa faktycznie poniesionej szkody,
Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
§7
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcy przysługuje
wynagrodzenie za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy w wysokości
proporcjonalnej do wykonanego zakresu.
§8
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze
aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Nieważna jest zmiana postanowień Umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień
niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić
treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Projektanta, chyba że konieczność
tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie odnośne
przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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Oświadczenie
w trybie art. 22.ust.1. oraz art. 24. ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
– Prawo Zamówień Publicznych
oświadczam/y/ że:
1) Posiadam/y/ uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień .
2)
Posiadam/y/ niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .
3)
Znajduję /-emy/ się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia .
4) Nie podlegam/y/ wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24, ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, który mówi, że:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę
nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie , a szkoda ta nie została dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania , chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
1)

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. l pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców,
którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie
stosuje się do Wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust.1 pkt 2 lub art.67
ust.1 pkt 1 i 2;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem
art.26 ust.3;
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na
przedłużenie okresu związania ofertą.

................................................................
/ podpis –

podpisy /
/ pieczątka imienna – pieczątki imienne /
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Pieczęć firmy

DANE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa podwykonawcy

Zakr wykonywanych prac
rzeczowych

Zakres wykonywanych
prac finansowy /zł brutto/

4.

5.

6.

7.

Suma wartości prac zleconych podwykonawcom ............................... zł brutto
( słownie:
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................... złotych brutto)
Procentowy udział podwykonawców w realizacji zamówienia ......................................... %

...................................................
.......................................................

miejscowość i data

pieczęć i podpis osób

uprawnionych
do
reprezentowania wykonawcy

