
     Załącznik Nr 3 do Zapytania Ofertowego 

 

UMOWA NR …/272/ZO/…. 

 

zawarta w dniu ……………….. w Krempnej pomiędzy: 

Gminą Krempna z siedzibą w Krempna 85, 38-232 Krempna, NIP 685-10-04-834, REGON 

370440330 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez: 

Kazimierza Miśkowicza – Wójta Gminy Krempna 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Urszuli Delimat 

a ……………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: 

…………………………………………., NIP ……………., REGON …………………. zwanym 

dalej Wykonawcą, 

została zawarta umowa następującej treści:  

niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego z wyłączeniem 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z uwagi na przepis art. 4 pkt. 8 w/w ustawy oraz 

następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty pisemnej poniżej 30 000 Euro. 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: Opracowanie 

dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy 

Krempna pozbawionej gazu sieciowego” w ramach Osi Priorytetowej III Czysta Energia Działanie 

3.1 Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-

2020 w tym: 

1) Opracowanie wniosku o dofinansowanie dla projektu: „Odnawialne źródła energii na terenie 

Gminy Krempna pozbawionej gazu sieciowego” wraz z załącznikami formalnymi, w aktualnie 

obowiązującej wersji Generatora Wniosków o dofinansowanie i dostarczenie go do siedziby 

Zamawiającego, w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD (plik w formacie 

xml – wygenerowany z generatora Wniosków o dofinansowanie) i w dwóch egzemplarzach 

w wersji pisemnej (wydruk w formacie A4), Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami powinien 

być przygotowany zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego zasadami 

i wytycznymi dla Działania 3.1 RPO WP. 

2) Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Studium Wykonalności wraz z analizą 

ekonomiczno-finansową oraz audytów modelowych zastosowania odnawialnych źródeł energii 

z wykorzystaniem OZE dla 98 budynków prywatnych w tym: 

a) 21 kolektorów słonecznych, 



b) 70 instalacji fotowoltaicznych w tym: 

- 34 z zasobnikami c.o. 

- 11 kotłów c.o. na biomasę 

- 2 pompy ciepłej wody oraz instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej tj. 

oczyszczalnia ścieków w Krempnej, Urząd Gminy w Krempnej, Zespół Szkół w Krempnej 

i Gminny Ośrodek Zdrowia na których zastosowane będą OZE i dostarczenie do siedziby 

Zamawiającego w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD (plik PDF, 

Microsoft Office lub równoważne; analiza ekonomiczno – finansowa w aktywnym pliku Microsoft 

Excel) i w dwóch egzemplarzach w wersji pisemnej (wydruk w formacie A4). Powyższe 

dokumenty powinny być przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przygotowania 

dokumentów dla projektów ubiegających się o dofinansowanie z RPO WP dla Działania 3.1 

i powinny zawierać: 

a) analizę możliwości technicznych zastosowania instalacji OZE, 

b) analizę konstrukcyjno-wytrzymałościową możliwości zastosowania rekomendowanego 

rozwiązania instalacji OZE, 

c) analizę ekonomiczną rekomendowanych instalacji OZE, 

d) oszacowanie kosztów inwestycyjnych związanych z wykonaniem rekomendowanych instalacji 

OZE, 

e) oszacowanie oszczędności energetycznych dla poszczególnych budynków oraz łącznie dla 

całego projektu 

3) Przeprowadzenie spotkania informacyjnego z mieszkańcami gminy dotyczącego proponowanych 

urządzeń. 

4) Przeprowadzenie weryfikacji terenowej w domach jednorodzinnych osób zainteresowanych 

udziałem w projekcie potwierdzoną protokołem uzgodnień urządzeń pod kątem zadeklarowanych 

we wniosku rozwiązań. 

Dokumentacja ma zostać sporządzona wzorcowo dla poszczególnych grup i typów instalacji. 

Minimalna ilość wzorcowych projektów zostanie określona po przeprowadzeniu wizji lokalnych 

i przedstawieniu propozycji Zamawiającemu. Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej 

Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiającym podstawowe parametry projektowanych 

urządzeń. 

Dodatkowe informacje: 

Podana ilość projektowanych instalacji OZE ustalona została na podstawie złożonych przez 

mieszkańców wniosków dla potrzeb realizacji projektu i może ona ulec zmianie: 



a) zmniejszeniu z powodu m.in.: 

- rezygnacji mieszkańca z udziału w projekcie, 

- braku możliwości technicznych lokalizacji (np. zbyt mała powierzchnia dachu, dach pokryty 

eternitem, niewłaściwe pochylenie dachu, itp.), 

- braku zgody mieszkańca na proponowaną lokalizację instalacji, 

- niespełnienie przez przyszłego użytkownika (mieszkańca) wymagań formalnych postawionych 

przez Zamawiającego, 

b) zwiększeniu w wyniku przystąpienia do projektu innych mieszkańców. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz lokalizacji i wnioski wstępnej deklaracji uczestnictwa 

w projekcie złożone przez mieszkańców gminy. 

Ponadto Wykonawca dokona obliczenia efektu ekologicznego jaki będzie uzyskany po wdrożeniu 

projektu (obliczenia dotyczące zmniejszenia emisji gazów powodujących efekt cieplarniany) na 

podstawie złożonych wniosków i informacji uzyskanych od właścicieli nieruchomości oraz 

sporządzonej dokumentacji technicznej projektowanych instalacji. 

2. Przedmiot zamówienia należy sporządzić w oparciu o: Regulamin konkursu wraz z załącznikami, 

w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia Działanie 3.1 Rozwój OZE wraz z załącznikami, 

wytyczne uszczegółowione w RPO WP na lata 2014-2020, przepisy i normy powszechnie 

obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności ustawy o finansach publicznych, ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Prawa Zamówień Publicznych, wytyczne opracowania 

studium wykonalności i audytów energetycznych, pozostałe dokumenty lub akty normatywne, do 

których odsyłają w/w wskazane dokumenty. 

3. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego(jeżeli 

będą konieczne) wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie służące prawidłowemu 

sporządzeniu dokumentacji technicznej. 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją techniczną 

kierowaną do Zamawiającego przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym 

na zakup i montaż instalacji, prowadzonego na podstawie przygotowanej dokumentacji. 

5. W dokumentacji technicznej Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub 

pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać 

przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 

towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku zastosowania wyrazów „lub równoważny” 

Wykonawca zobowiązany jest określić cechy (kryteria, parametry) równoważności. 



6. W ramach ceny zaoferowanej w ofercie Zamawiający wymaga dokonania przez Wykonawcę 

wszelkich uzupełnień do wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami wskazanych przez Instytucję 

Zarządzającą na każdym etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej do 21.12.2016 r. W przypadku przesunięcia 

terminu naboru wniosków przez Instytucję Zarządzającą RPO WP termin realizacji zostanie 

wydłużony.  

2. Zamawiający może w ciągu 3 dni roboczych zgłosić zastrzeżenia do Dokumentacji. Skuteczne 

zgłoszenie zastrzeżeń musi zawierać opis i uzasadnienie. 

3. Realizacja zamówienia określonego w § 1, pkt 6 nastąpi każdorazowo, w terminie 4 dni po 

wezwaniu przez Zamawiającego, do czasu uzyskania pisemnego stanowiska z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, zawierających informacje o pozytywnie 

zakończonej ocenie formalnej i merytorycznej wniosku. 

§ 3 

1. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi ….. PLN brutto z VAT. 

2. Wynagrodzenie jest płatne w częściach, według następujących zasad: 

a. Część I – w wysokości 33 % umownego wynagrodzenia płatna po podpisaniu przez strony bez 

zastrzeżeń protokołu odbioru dokumentacji, o której mowa w § 1, ust.1, 

b. Część II – w wysokości 33 % umownego wynagrodzenia płatna po opublikowaniu pozytywnej 

oceny formalnej dokumentacji aplikacyjnej przez Instytucję Zarządzającą, 

c. Część III – w wysokości 34 % umownego wynagrodzenia płatna po opublikowaniu przez 

Instytucję Zarządzającą upoważnioną do oceny wniosków pozytywnej oceny merytorycznej 

dokumentacji aplikacyjnej.  

3. Kwoty określone w ust. 1 i 2 są kwotami brutto i zawierają podatek VAT w obowiązującej 

stawce. 

4. Zamawiający wymaga ujęcia płatności na odrębnych rachunkach, tj.: jeden rachunek na 

opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków UE, drugi rachunek na opracowanie 

dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie, w tym: studium wykonalności wraz z analizą 

ekonomiczno-finansową, audytów modelowych zastosowania OZE i Programu Funkcjonalno-

Użytkowego. 

5. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury do siedziby Zamawiającego.  



6. Wykonawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań w celu należytego informowania 

Zamawiającego co do kwestii dotyczących terminów rozliczeń oraz dostarczenia wszelkich 

dokumentów rozliczeniowych, w tym prawidłowo wystawionych faktur oraz wszelkich działań 

przewidzianych prawem w celu doprowadzenia do faktycznego, terminowego otrzymania 

należnych płatności od Zamawiającego. 

§ 4 

1. Strony zgodnie ustalają, że przedmiot umowy, określony w § 1, zostanie dostarczony do siedziby 

Zamawiającego na zasadach określonych w § 1 i będzie przedmiotem odbioru końcowego przez 

Zamawiającego. 

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru. 

 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej 

dokumentacji, która powstanie w związku i w wyniku wykonania niniejszej Umowy, zarówno 

wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby lub podmioty działające na jego 

zlecenie („Prawa Autorskie”). 

2. Prawa autorskie majątkowe do całej dokumentacji, która powstanie w wyniku wykonania 

niniejszej Umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

3. Przejście praw autorskich, o których mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności następujące pola 

eksploatacji: 

a) Zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym technika drukarska, 

reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa w tym m.in. poprzez 

dyskietki, CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk 

oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny). 

b) Wprowadzanie do pamięci komputera. 

c) Prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w innej 

sieci komputerowej. 

d) Wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach nie komercyjnych. 

e) Postępowania przetargowe o udzielenie zamówień publicznych  na realizację przedmiotu 

objętego dokumentacją, przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji 

wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz potrzeb 

Zamawiającego. 

f) Złożenia wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie. 



4. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich praw autorskich będących 

przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie dokumentów 

potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do części dokumentacji opracowanych 

przez podwykonawców, lub też poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że dana 

cześć dokumentacji projektowej jest jego samodzielnym dziełem i że posiada do niej wyłączne 

i samodzielne oraz wszelkie prawa autorskie. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 zawiera w sobie pełne i kompletne wynagrodzenie 

z tytułu przeniesienia praw autorskich do dokumentacji. 

6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem 

w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany 

do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku 

z wystąpieniem takich roszczeń. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla 

interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizacje planowanej inwestycji. 

8. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiającemu przysługuje możliwość dalszego opracowania 

dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji w szczególności tłumaczenie, przeróbka, 

adaptacja (autorskie prawa zależne). 

9. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzenie z wykonanych przez 

Zamawiającego lub przez inne podmioty dla Zamawiającego opracowań dokumentacji.  

§ 6 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

odstąpienie w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach, 

b) jeżeli zostanie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 

c) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął działań bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) jeżeli pomimo, uprzednich 2-krotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego wyrażonych na 

piśmie, Wykonawca nie wykonuje obowiązków związanych z przygotowaniem przedmiotu 

umowy zgodnie z niniejszą umową lub uporczywie albo w rażący sposób zaniedbuje 

zobowiązania umowne, 

2. Odstąpienie winno być dokonane na piśmie z podaniem uzasadnienia. 

3. W przypadkach podanych w ust. 1 Strony dokonują rozliczenia wyłącznie za czynności 

wykonane. 



§ 7 

1. Strony ustalają kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z zadań, o których mowa w § 1 -w wysokości 500 zł za 

każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego –w wysokości 10% 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody - gdy powstała szkoda przewyższa wartością ustaloną karę 

umowną. 

3. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisemnego 

wezwania do zapłaty od uprawnionego, na wskazany w wezwaniu numer rachunku bankowego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaspokojenia kar umownych poprzez ich potrącenie z 

faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy. 

5. W innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strony ponoszą 

odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

§ 8 

1. W przypadku planowania przez Wykonawcę zmian organizacyjno-prawnych, tj. ewentualnego 

połączenia się z innym podmiotem gospodarczym, bądź likwidacją jest on zobowiązany do 

poinformowania o tym fakcie Zamawiającego nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia 

od umowy.  

        § 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

               

       § 10 

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 

rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają 

rozstrzyganiu przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

               § 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego 

w szczególności kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania 



cywilnego. 

                

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 


