
  

                      Załącznik nr 6 
                                                                                                                                                           do zapytania cenowego  

 
- projekt umowy - 

 

UMOWA Nr ………….. 

 
zawarta w dniu …………………… roku w Podgórzynie  
  
pomiędzy: 
Gminą Podgórzyn, ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn, NIP: 611-01-07-601, reprezentowaną przez:  
Mirosława Kalatę  – Wójta Gminy Podgórzyn,  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Podgórzyn – Katarzyny Obszańskiej,  
zwaną dalej "Zamawiającym"  
a  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  
reprezentowaną przez:  
…………………………………………………………………………………………………. 
zwaną dalej "Wykonawcą" 

 

§ 1 
 

1. Przedmiotem umowy jest: „Badanie  sprawozdania finansowego  z realizacji projektu  pn. 
„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podgórzyn na lata 2016 - 2023” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej” . 

2. Sprawozdanie finansowe o którym mowa w punkcie  1 przedkładane jest przez Gminę Podgórzyn 
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

3.  W zakres badania sprawozdania wchodzi w szczególności: 
1) Zbadanie części finansowej sprawozdania w zakresie prawidłowości dokonywania wydatków. 
2) Zbadanie realizacji budżetu projektu w zakresie poszczególnych kategorii wydatków. 
3) Wydanie rekomendacji w zakresie rzetelności i prawidłowości sprawozdania. 

 

§ 2 
 

1. Wykonawca  jest zobowiązany wykonywać czynności objęte niniejsza umową ze starannością 
właściwą do profesjonalnego charakteru wykonywanej działalności. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, że wiadomości i informacje uzyskane od Zamawiającego                             
w dowolnej formie w trakcie wykonywania niniejszej umowy będzie wykorzystywał jedynie                 
do celów w niej określonych. 
 

§ 3 
 

Dla zapewnienia prawidłowości wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do 
przekazania Wykonawcy, w dniu podpisania  sprawozdanie finansowe wraz z załącznikami  
wymaganymi do formalnego i merytorycznego wykonania przedmiotu umowy. 
 
 

§ 4 
 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala  się od dnia  podpisania umowy. 
2. Strony ustalają, iż  termin wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia……………………… 2016r.   
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3. Strony zastrzegają, że zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić                 
za obopólną  zgodą wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ 
na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia następujących okoliczności 
siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które 
było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można 
było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; zmiana terminu realizacji o liczbę 
dni oddziaływania zdarzenia zewnętrznego; 
1) zmiany przepisów prawa nakładające na Wykonawcę obowiązki, których wcześniej nie mógł 

przewidzieć. 
 

§ 5 
 

W razie jakiekolwiek wady w przeprowadzonym postępowaniu w trakcie badania sprawozdania 
finansowego o którym mowa w § 1 umowy, ujawnionej okresie roku od dnia przekazania opinii 
Zamawiającemu, Wykonawca na własny koszt i własnym staraniem dokona niezbędnych poprawek 
przedmiotu umowy, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
 

§ 6 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie 
ryczałtowe w łącznej kwocie ........................ zł netto, plus należny podatek VAT w wysokości 
....................... Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ...................................., słownie: 
...................................................... 

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy 
wskazany na fakturze w terminie 7 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

3. Strony ustalają, że  terminem zapłaty wynagrodzenia jest dzień uznania rachunku bankowego 
Wykonawcy. 

 

§7 
 

1. Zlecenie wykonania części usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby                          
to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  

2. Zamawiający rozlicza się tylko z Wykonawcą, rozliczenie z podwykonawcami jest obowiązkiem 
Wykonawcy. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
mają zastosowanie przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym.  

 

§8 
 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty ujawnienia 
niżej wymienionej okoliczności:  
1) wystąpienie 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 na podstawie przesłanek określonych w ust. 1, Wykonawca 

może zażądać zapłaty, ale wyłącznie należnej mu z tytułu wykonania części Umowy 
proporcjonalnie do jej wykonania.   
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§9  
 

1. Jeżeli Wykonawca popadnie w zwłokę z terminem realizacji przedmiotu Umowy i usuwania wad, 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z terminem 
określonym w § 4. 

2. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1-2, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania Umowy.  

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

4. Zamawiający zastrzega sobie potrącenia kar umownych z faktury końcowej. 
5. Niezależnie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli wartość szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych na jego rzecz kar umownych. 
6. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie Umowy na każdym etapie jej wykonywania  

Zamawiający wyznaczy termin do ich usunięcia. Nieterminowe usunięcie wad powoduje 
odpowiedzialność Wykonawcy określoną w §9 ust.1 Umowy. 
 

§ 10 
 

Strony dołożą starań, aby rozwiązać na drodze polubownej wszelkie spory lub rozbieżności, jakie 
mogą wyniknąć podczas realizacji Umowy. Jeżeli byłoby to niemożliwe, spory będą rozstrzygane 
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
  

§ 11 
 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.   

3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okażą się nieważne, nie uchybia to ważności 
pozostałych jej postanowieniom, strony zobowiązują się podjąć negocjacje w celu uzupełnienia 
umowy w tej części (Klauzula salwatoryjna).  

4. Umowa wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą ją obie strony Umowy.  

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału,               
w tym jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.  

 

                  WYKONAWCA                                                                            ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 


