
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 „Utworzenie bazy danych
realizowanej zgodnie z zadaniem „Realizacja PONE na terenie Legnicy – likwidacja niskiej
emisji w rejonie ulicy Głogowskiej i w obiektach użyteczności publicznej Gminy Legnica”
w ramach programu „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności
energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnychźródeł energii. Część 1) Program
pilotażowy KAWKA”, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem:

1) Inwentaryzację i charakterystykę (wraz z charakterystyką budynków)źródeł niskiej
emisji zanieczyszczeń z:
a) terenów zabudowy jednorodzinnej,
b) indywidualnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych,
c) indywidualnych źródeł ciepła w budynkach komunalnych,
d) indywidualnychźródeł ciepła w innych budynkach (obiekty usługowe, handlowe,
obiekty użyteczności publicznej).
2) Wykonanie inwentaryzacjiźródeł niskiej emisji na obszarze miasta Legnicy, która
będzie zawierała dla każdego punktu – budynku niżej wymienione dane:
a) lokalizacja – adres zgodny z warstwą punktów adresowych Systemu Informacji

Przestrzennej Urzędu Miasta Legnicy;
b) typ budynku;
c) rodzaje ogrzewania w budynku;
d) ilość, rodzaj i moc pieców/kotłów na paliwo stałe zlokalizowanych w budynku

(punkt adresowy);
e) rodzaj i ilość spalanego paliwa stałego w ciągu roku w budynku/lokalu;
f) wielkość ogrzewanej powierzchni budynku/lokalu;

1



PROJEKT

g) wielkość emisji pyłu zawieszonego PM 10, benzo(a)pirenu, pyłu zawieszonego PM
2,5; SO2, CO, CO2, NOx, wynikająca z liczby pieców/kotłów na paliwo stałe
zlokalizowanych w budynku.

3. Baza danych powinna umożliwi ć wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej
przedsięwzięć, które powinny zostać wykonane w ramach redukcji niskiej emisji poprzez:

1)wskazanie całych obszarów i dokładnej lokalizacjiźródeł emisji (ciepła) niezbędnych
do modernizacji lub wymiany, 

2)wytypowanie budynków, które kwalifikują się do przeprowadzenia
termomodernizacji,

3)przewidywane i poniesione na każde przedsięwzięcie koszty, 
4)źródła finansowania przedsięwzięć,
5)planowane zmniejszenie emisji,
6)osiągnięte wartości emisji.

§ 2

1. Strony zgodnie postanawiają, że przedmiot umowy zostanie przez Wykonawcę wykonany
w następujących etapach i terminach:
1) Etap I – wykonanie ok. 50% inwentaryzacjiźródeł emisji w podziale na miejsce

pochodzenia  – w terminie do 30.11.2015 r.
2) Etap II – pozostała część przedmiotu umowy – w terminie do 30.06.2016 r.

2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o postępie prac
związanych z wykonaniem przedmiotu umowy na każde jego żądanie. 

§ 3

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie usługi określonej w § 1 na cenę
……………... zł netto, ……………..….. zł brutto - łącznie z podatkiem VAT (słownie:
………………………………………………………….. złotych) i płatne będzie w dwóch
ratach:
I rata:  2015 r. – 91.127,01 zł,
II rata:  2016 r  – …………….

§ 4

1. Odbiór zamówienia 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.

2



PROJEKT

§ 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.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uzyskanie i kompletność wymaganych danych.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że nie wykorzysta otrzymanych materiałów w celu innym,
niż określono w umowie oraz że nie udostępni ich stronom trzecim.
6. 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.

§ 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. 
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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.

§ 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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