
PROJEKT

UMOWA Nr GOS……………
zawarta w dniu ………………2015 r.

pomiędzy Gminą Legnica, reprezentowaną przez:
1. …………………………………………………….
2. …………………………………………………….
zwanego dalej „Zamawiaj ącym”,

a

……………………………………………………………….……………………, z siedzibą:
………………………………………………………………………………………………
zarejestrowanym w ……………………………………………………………………………...
pod numerem ………………….. posiadającym NIP ……………………………...,
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
zwanego dalej „Wykonawcą”.

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „opracowanie Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla miasta Legnicy”,
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej umowy.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:

1) utworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane, usystematyzowane
informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie a także w jego
poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzację emisji gazów
cieplarnianych. Baza danych stworzona zostanie na podstawie ankietyzacji dla
budynków na terenie miasta Legnicy, w ankietach znajdą się m.in. dane
dotyczące źródła ciepła, rodzaju oraz ilości używanego paliwa oraz
orientacyjnych kosztów eksploatacji. Dla budynków, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza, w ankietach zostaną dodatkowo ujęte dane dotyczące
innych źródeł emisji wynikających z prowadzonej działalności. Wykonana
zostanie inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych w sektorach i obiektach
wraz z wyliczeniem ilości CO2 emitowanego wskutek zużycia energii na terenie
miasta Legnicy w roku bazowym. Planuje się, że dane zostaną pozyskane na
podstawie badania ankietowego wśród mieszkańców gminy, zakładów pracy,
instytucji itp. w poszczególnych sektorach i obiektach w celu uzyskania danych
na temat zużycia energii oraz emisji CO2, poprzez przekazanie opracowanej
ankiety na spotkaniach informacyjnych jak i poprzez stronę internetową gminy.
Jednakże metodologia pozyskania danych do stworzenia bazy inwentaryzacji
CO2 zostanie docelowo wybrana przez wykonawcę zadania wyłonionego w
drodze ustawy Pzp. Wykonawca zostanie zapoznany ze strukturą gminy i to on
ostatecznie dokona wyboru metodyki pozyskania danych do utworzenia bazy. 
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Sposób sporządzania inwentaryzacji będzie dokładnie udokumentowany. Baza
danych pozwoli na wyznaczenie konkretnego celu redukcyjnego w Mg CO2 i
opracowanie odpowiednich działań do jego uzyskania.

2) sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami PlanuMobilności
Miejskiej dla miasta Legnicy zgodnie z wytycznymi Załącznik nr 9 do
Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013 Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko 2007 – 2013 Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu
gospodarki niskoemisyjnej Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna
środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3. Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej plany gospodarki niskoemisyjnej. 
Ponadto Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zostanie opracowany zgodnie z
Zaleceniami IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej w
gminach, stanowiącymi załącznik nr 5 do Projektu Szczegółowego opisu osi
priorytetowych RPO WD 2014-2020 - wersja 2 z dnia 1 lipca 2015 r.

3) opracowanie prognozy oddziaływania naśrodowisko oraz udział w strategicznej
ocenie oddziaływania naśrodowisko Planu (niezbędnej przed zatwierdzeniem
Planu przez Radę Miejską Legnicy i wprowadzeniem zawartych w nim działań
do Wieloletniej Prognozy Finansowej - WPF). Przygotowaniaw trakcie całego
postępowania dot. przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko dla projektu planu, wzorów pism: m.in. ogłoszeń, obwieszczeń,
informacji oraz wystąpień  do RDOŚ i PWIS.
Zakres opisany w niniejszym punkcie objęty jest prawem opcji.

4) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostki samorządu terytorialnego,
na temat problematyki związanej z opracowaniem planu, którzy współpracować
będą z wyłonionym w drodze przetargu Wykonawcą planu oraz w przyszłości
będą uczestniczyć w procesie jego wdrażania. Szkolenie obejmie około 10
pracowników na temat planów tj. opracowania planu, realizacji i monitoringu,
wykorzystania dostępnych źródeł danych dotyczących zużycia energii i emisji
dwutlenku węgla, finansowania realizacji planu. Szkolenie powinno być
przewidziane w dwóch terminach (minimum 2-3 godziny każde). W zakresie
szkolenia przewiduje się także utworzenie na min. jednym stanowisku
komputerowy (wskazanym przez Zamawiającego) bazy danych wraz z
przeszkoleniem w zakresie obsługi przedmiotowej bazy. Szkolenie obejmuje
także opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia.

5) zorganizowanie i przeprowadzenie 3 spotkań konsultacyjnych w formie
warsztatów: 
- 2 spotkania otwarte dla mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji
społecznych (interesariusze projektu),
- spotkanie dla przedstawicieli jednostek miejskich. 

6) zorganizowanie i przeprowadzenie kolejnych 2 spotkań po przygotowaniu
wstępnej wersji dokumentu do konsultacji społecznych.

3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej z elementami Planu Mobilności Miejskiej dla miasta
Legnicy winien być spójny z innymi planami, programami i dokumentami strategicznymi
Miasta Legnicy i Województwa Dolnośląskiego.
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§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania opracowania wymienionego w§ 1 i przekazania
go Zamawiającemu w formie pisemnej i na nośniku CD w ilości 3 egzemplarzy,w terminie
do dnia 30.11.2015 roku.

§ 3

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie usługi określonej w § 1 na cenę ……………...
zł netto, ……………..….. zł brutto - łącznie z podatkiem VAT (słownie:
…………………………………………………………..  złotych).

§ 4

1. Odbiór opracowania będzie dokonany w siedzibie Zamawiającego. Z odbioru przedmiotu
zamówienia zostanie sporządzony protokół odbioru.
2. Zamawiający, w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do
odbioru ma prawo ocenić kompletność usługi i przekazać Wykonawcy opinię, zawierającą
ewentualne uwagi, z wyznaczeniem terminu na ich usunięcie, w przypadku stwierdzenia
istotnych braków. Zamawiający może się wstrzymać z podpisaniem protokołu odbioru do
czasu usunięcia tych braków.
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy ma wady albo wykonany został
sprzecznie z umową, może wezwać Wykonawcę do usunięcia wad i wyznaczyć odpowiedni
termin. W przypadku stwierdzenia istotnych wad, zamawiający może się wstrzymać z
podpisaniem protokołu odbioru do czasu usunięcia tych wad.

§ 5

1. Należność zostanie uregulowana przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru.
Brak zastrzeżeń Zamawiającego upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury, z terminem
zapłaty 21 dni od daty jej otrzymania. 
2. Termin podany w pkt.1 uważa się za zachowany, jeżeli w tym terminie zostanie dokonane
polecenie przelewu z banku Zamawiającego na konto Wykonawcy w Banku
…………………………………………………………………………………

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami i postanowieniami niniejszej umowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uzyskanie i kompletność wymaganych danych.
4. Wykonawca zobowiązuje się, że nie wykorzysta otrzymanych materiałów w celu innym,
niż określono w umowie oraz że nie udostępni ich stronom trzecim.
5. Wykonawca oświadcza,że przy realizacji opracowania nie dokona naruszenia cudzych
praw wyłącznych orazże w razie stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje
prawne i finansowe z tytułu roszczeń.
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§ 7

1.  Wykonawca  przeniesie  na  Zamawiającego  prawa  autorskie  majątkowe  do  przedmiotu
zamówienia  w  tym  prawo  wprowadzenia  do  obrotu,  utrwalanie  i  zwielokrotnianie
dostępnymi  technikami,  powielenie,  publiczne  odtworzenie  i  udostępnienie. 
2.  Przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  następuje  z  chwilą  odbioru  końcowego
 bez wad  i  usterek.
3.  Wykonawca  wraz  z  powyższym  przeniesieniem  autorskich  praw  majątkowych,
 zezwala Zamawiającemu  na  wykonywanie  zależnych  praw  autorskich  oraz  upoważnia
Zamawiającego  do  zlecania  osobom  trzecim  wykonywanie  zależnych  praw  autorskich. 
4.  Przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych,  oraz  zezwolenie  na  wykonywanie
 zależnych praw  autorskich  następuje  w  ramach  wynagrodzenia  umownego.  Wykonawcy
 nie przysługuje  odrębne  wynagrodzenie  za  korzystanie  z  dokumentacji  na  każdym
 odrębnym polu  eksploatacji  oraz  za  zależne  prawa  autorskie. 
5.  Wykonawca  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  ewentualne  naruszenie  praw  osób
trzecich,  w  tym  dóbr  osobistych  osób  trzecich  do  prac  powstałych  w  związku  z
wykonaniem  przedmiotu  zamówienia  oraz  praw  autorskich  i  pokrewnych  do  nich,  zaś
 w przypadku  skierowania  z  tego  tytułu  roszczeń  przeciwko  Zamawiającemu,
 Wykonawca zobowiązuje  się  do  całkowitego  zaspokojenia  słusznych  roszczeń  osób
 trzecich  oraz  do zwolnienia  Zamawiającego  od  obowiązku świadczenia  z  tego  tytułu.  W
 przypadku dochodzenia  ww.  roszczeń  przeciwko  Zamawiającemu  na  drodze  sądowej,
 Wykonawca zobowiązuje  się  niezwłocznie  wstąpić  do  sprawy  po  stronie  pozwanego
 oraz  zaspokoić wszelkie  uznane  lub  prawomocnie  zasądzone  roszczenia  powoda  wraz  z
 należnymi kosztami. 

§ 8

1. Na prace będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres rękojmi za wady, który
wynosi 24 miesiące od dnia odbioru przez Zmawiającego przedmiotu zamówienia. 
2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie
wady, jakie ujawnia się w okresie 24 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia, w
terminie ustalonym indywidualnie z Zamawiającym.
3. Ustala się okres gwarancji na okres 24 miesięcy na dostarczony przedmiot zamówienia. 
2. Wykonawca zobowiązuje się usunąć we własnym zakresie i na własny koszt wszelkie
wady, jakie ujawnione zostaną w okresie trwania gwarancji, tj. 24 miesięcy od dnia odbioru
przedmiotu zamówienia, w terminie ustalonym indywidualnie z Zamawiającym.

§ 9

1. Wykonawca obowiązany jest zapłacić karę umowną:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100,00 zł za każdy dzień

zwłoki;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 100,00 zł za

każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;
3) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w

wysokości 20% wartości zamówienia brutto.
2. W przypadku kiedy wysokość kar nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania wyrównawczego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
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§ 10

Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksów pisemnych.

§ 11

1. Wszystkie spory wynikające w toku realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - po dwa dla każdej ze
stron.

ZAMAWIAJ ĄCY:                                       WYKONAWCA:

Sporządziła: Katarzyna Jastrzębska – Wydz. GOS
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