UMOWA Nr …
zawarta w dniu ……………….. r. w pomiędzy:
Gminą Iłża
z siedzibą w Iłży, ul. Rynek 11, 27-100 Iłża,
NIP: 7962963277
REGON: 670223327
reprezentowaną przez:
Burmistrza Iłży - Andrzeja Moskwę
przy kontrasygnacie:
Skarbnika Gminy - Elżbiety Łodej
zwaną dalej Zamawiającym,
a
…………………………………………………..
NIP
REGON
zwanym dalej „Wykonawcą”

§1
1. Przedmiotem umowy jest: Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn.
„Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Iłża.” w ramach RPO dla
WM 2014 -2020 - Oś priorytetowa 4, „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”,
Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 –
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu
– Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych..
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia
określony w ust. 1.
§2
Celem realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się do pomocy w pozyskaniu
oraz udostepnieniu materiałów niezbędnych do opracowania dokumentów wymienionych
w § 1 będących w posiadaniu Gminy Iłża.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji pn. „Wymiana indywidualnych
źródeł ciepła na terenie gminy Iłża” stanowiącego element dokumentacji konkursowej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020, Oś priorytetowa 4, „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.3
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 – Ograniczanie

zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej – Typ projektu –
Ograniczenie ,,niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych – konkurs nr
RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18. Studium wykonalności powinno być dostarczone w
dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji
elektronicznej na płycie CD (plik PDF, Microsoft Office lub równoważne, Analiza
ekonomiczno - finansowa w aktywnym pliku Microsoft Excel lub równoważnym),
2) Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu wymiany czynnika
grzewczego (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych, na
terenie gminy Iłża u około 100 beneficjentów (osób fizycznych) opracowanego
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zm.).
3) Wykonanie świadectw energetycznych dla około 100 beneficjentów ostatecznych
projektu. Świadectwa należy wykonać tylko u tych beneficjentów, którzy będą
kwalifikowali się do wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020.
4) Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z wymaganymi załącznikami określonymi
w ogłoszeniu o konkursie nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 dla projektu pn.
„Wymiana indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Iłża”. Wniosek aplikacyjny
powinien zostać opracowany w aplikacji systemu elektronicznego MEWA 2.0
dostępnego poprzez serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu, oraz
dostarczony w dwóch egzemplarzach w wersji pisemnej i jednym egzemplarzu w
wersji elektronicznej na płycie CD (pliki: XML oraz PDF).
5) Wykonanie innych czynności, których nie wymieniono, a okażą się niezbędne do
prawidłowego wykonania zadania.
2. Termin przedłożenia projektów dokumentów wymienionych § 3 ust. 1, ustala się na dzień
31 maja 2018 r. jednak nie później niż na 4 dni robocze przed końcem terminu składania
wniosków aplikacyjnych określonego w ogłoszeniu o konkursie ogłoszonym przez
Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych..
3. Wykonawca dokonuje poprawek zgodnie z uwagami Zamawiającego niezwłocznie,
i dostarcza ostateczne wersje dokumentów o których mowa w § 3 ust. 1.
4. W dniu dostarczenia dokumentów do siedziby Zamawiającego spisany zostanie protokół
odbioru końcowego.
§4
1. Strony postanawiają, że za wykonane czynności wymienione w § 3 ust. 1 pkt 1), 2), 4), i 5)
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości …………………………. powiększone
o należny podatek VAT tj. łącznie ……………………………………….…….…. zł brutto.
2. Za wykonane czynności wymienione w § 3 ust. 1 pkt 3) Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości ………………………….za 1 szt. wykonanego świadectwa
energetycznego
powiększone
o
należny
podatek
VAT
tj.
łącznie
……………………………………….…….…. zł brutto.
Ostateczne rozliczenie za wykonane świadectwa energetyczne nastąpi w oparciu
o faktyczną ilość wykonanych świadectw wynikającą z protokołu zdawczo – odbiorczego.
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury
VAT wystawionej przez Wykonawcę, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia faktury
VAT w siedzibie Zamawiającego.

§5
Kary umowne:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) w razie zwłoki w wykonaniu dzieła z przyczyn za które odpowiada,
w wysokości 1,0 % wynagrodzenia umownego na każdy dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad bądź uzupełnieniu braków stwierdzonych przy odbiorze
dokumentacji w wysokości 1,0%,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada, w wysokości 50%
wynagrodzenia umownego.
4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn,
za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 50% wynagrodzenia umownego.
§6
1. Zamawiający w oparciu o postanowienia niniejszej umowy nabywa autorskie prawa
majątkowe do przedmiotu umowy i uprawniony jest do wielokrotnego
ich wykorzystywania na polach eksploatacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zm.).
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich
do przedmiotu umowy bez dodatkowych opłat.
§7
Ze strony Zamawiającego nadzór nad przebiegiem prac pełnić będzie Krzysztof Chmielewski,
ze strony Wykonawcy pracami będzie kierował ……………………….
§8
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej.
§9
1. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy podlegają
rozstrzygnięciu przez właściwy sąd dla miasta Iłża.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej
ze stron.
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