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UMOWA NR IZ

/2021

z dnia .................2021 r.

zawarta w Bielawie pomiędzy:
Gminą Bielawa, plac Wolności 1, 58-260 Bielawa, NIP 882-10-01-453 REGON 890717823
reprezentowaną przez:
Aleksandra Siódmaka - Zastępcę Burmistrza
przy kontrasygnacie Izabeli Niemczyk – Skarbnika Gminy
(w dalszej części umowy zwaną „Zamawiającym”) a
[nazwa lub imię i nazwisko oraz firma kontrahenta], [adres], [właściwy sąd i wydział KRS oraz nr
KRS w przypadku spółek prawa handlowego], NIP [nr NIP], REGON [nr REGON], zwanym dalej:
„Wykonawcą”, którego reprezentuje:
.............................................................................................................................................................
[imię i nazwisko osoby reprezentującej oraz funkcja]
o następującej treści:
§1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług stałego wsparcia doradczego i operacyjnego
odnoszącego się do realizowanych przez Zamawiającego postępowań w roku 2021 zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019
z późn. zm.).
§2
1.

W ramach zadania Wykonawca zobowiązuje się m.in. do:
1) udzielania Zamawiającemu stałego doradztwa z zakresu stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych,
2) przygotowanie pakietu wzorcowych dokumentów wynikających z prawa zamówień
publicznych, tj. opracowanie
treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dla
poszczególnych rodzajów zamówień, (usługi/dostawy/roboty budowlane) itp.,
3) pomoc przy przygotowaniu kompletu dokumentów do wszczęcia każdego postępowania, a
także przy korespondencji z wykonawcami na etapie oceny i badania ofert w tych
postępowaniach,
4) pomoc przy przygotowaniu ogłoszenia w BZP lub w DUUE,
5) pomoc przy sporządzaniu protokołu z postępowania,
2. Dokumentacja przetargowa obejmować będzie:

3.

1) Część I. Instrukcja dla wykonawców;
2) Część II. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) Część III. Opisu Przedmiotu Zamówienia
W zależności od charakteru Usługi, rodzaju czynności podejmowanych w ramach Usługi, a także
w zależności od potrzeb Zamawiającego ocenianych z dochowaniem należytej staranności przez
Wykonawcę, Usługi mogą być świadczone przez Wykonawcę zdalnie z lokalizacji wybranej przez
Wykonawcę w szczególności z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikowania (E-mail,
Telefon oraz inne kanały elektroniczne stosowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę) lub
w terenie, to jest miejscach koniecznych lub przydatnych do realizacji Usługi (miejsca spotkań z
Zamawiającym lub innymi podmiotami).
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§3
1.

2.

Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag
wynikających z realizacji niniejszej umowy upoważnione są ze strony Zamawiającego – Ewa
Wnuk, tel. 74 8328 722, e-mail: ewnuk@um.bielawa.pl,
Osoba ze strony Wykonawcy – ……….., tel. +48 …………….. - e-mail …………………….. –
pozostaje do dyspozycji Zamawiającego w celu przeprowadzenia bieżących konsultacji
telefonicznych niezwłocznego uzupełnienia / korekty przedmiotu umowy przez cały okres
realizacji umowy..
§4

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający ma prawo
żądać od Wykonawcy ich usunięcia. W tym celu Zamawiający dostarczy Wykonawcy pisemne
upomnienie ze wskazaniem nieprawidłowości, które wymagają usunięcia i wskazania możliwego
terminu, nie krótszego niż 4 dni robocze, do usunięcia nieprawidłowości w realizacji przedmiotu
Umowy. Nie usunięcie nieprawidłowości przez Wykonawcę we wskazanym terminie może skutkować
niewłaściwym wykonaniem przedmiotu Umowy oraz sankcjami określonymi w § 8.
§5
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 9 miesięcy od dnia podpisania do dnia …………. r.
§6
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe
w wysokości ………... zł brutto (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/00).
2. Kwota określona w ust. 1 nie obejmuje kosztów ewentualnej reprezentacji przed Krajową Izbą
Odwoławczą.
3. Na realizację umowy Zamawiający zabezpieczył środki finansowe w budżecie Gminy na 2021 r.
w dziale 750 rozdział 75023 paragrafie 4300.
§7
1. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy określone w § 6 jest wynagrodzeniem
ryczałtowym i obejmuje wszystkie czynności oraz koszty niezbędne do prawidłowej realizacji
całości zamówienia zgodnie z umową.
2. Strony postanawiają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie ryczałtowe płatne co miesiąc w kwocie
………...zł netto plus podatek VAT 23% wynoszący ………. zł kwota brutto ……….. zł (słownie:
…………….złotych 00/00).
3. Wykonawca Wystawi fakturę VAT po zakończeniu każdego miesiąca świadczenia usług.
4. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający ureguluje przelewem bankowym na
konto Wykonawcy podane na fakturze VAT w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 882-10-01-453.
6. Fakturę Wykonawca wystawi na Gminę Bielawa, plac Wolności 1, 58-260 Bielawa.
7. Dla dokonania cesji wierzytelności pod rygorem nieważności wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiającego.
8. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowanie mechanizmu
podzielonej płatności, tzw. split payment.
§8
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, jeśli Strona odstąpi od Umowy z powodu okoliczności, za
które odpowiada Wykonawca.
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2. W sytuacji gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego w wyniku działania Wykonawcy w
zakresie realizacji Umowy przekracza wartość ustalonej przez Strony kary umownej, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do dochodzenia różnicy pomiędzy wartością szkody, a wartością kar
umownych na zasadach ogólnych.
§9
1. Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu Umowy leży w granicach jego możliwości i nie
istnieją żadne przeszkody natury technicznej i organizacyjnej dla profesjonalnego wykonania
przedmiotu Umowy oraz bieżącej, niezakłóconej realizacji powierzonych czynności przez cały
okres obowiązywania Umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy rzetelnie i terminowo,
a także do przestrzegania obowiązującego prawa oraz do dbałości o interesy Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej w odniesieniu do wszelkich
danych Zamawiającego, o których dowiedział się podczas świadczenia usług stanowiących
przedmiot niniejszej umowy.
§ 10
1.

2.
3.
4.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
Zamawiający może rozwiązać umowę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.
W wypadku wymienionym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego
mu z tytułu wykonania części umowy.
Umowa może ulec rozwiązaniu w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
W przypadku istotnego naruszenia warunków umowy druga strona może rozwiązać umowę ze
skutkiem natychmiastowym, za pisemnym powiadomieniem wskazującym na przyczyny
rozwiązania umowy.
§ 11

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu
sądom właściwym rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 12
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

………………………………

………………………………

Sporządziła: Ewa Wnuk
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