
UMOWA URB/UZP/..../..../2017

Zawarta w dniu ........................2017 roku w Gnieźnie pomiędzy:

URBIS  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  Poznań

Nowe Miasto  i  Wilda IX  Wydział  Gospodarczy,  pod  nr  KRS  0000069876,  o  kapitale  zakładowym w

wysokości  23.040.000,00 zł., NIP: 784-00-41-944, REGON: 630952490, zwaną w dalszej treści umowy

Zamawiającym, reprezentowaną przez: Edmunda Młodzikowskiego Prezesa Zarządu

a

.............................................................................

Umowa niniejsza zawarta została na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo

zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 )

§ 1 

1. Umowa  jest  następstwem  wyboru  oferty  Wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia

publicznego nr ZP-URB-500/2017 prowadzonym w trybie  zapytania ofertowego o wartości poniżej

30.000,00 euro.

2. Na  podstawie  niniejszej  umowy  (  zwanej  dalej  "Umową")  Zamawiający  zleca  Wykonawcy  

a Wykonawca zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, przeprowadzić audyt energetyczny  zgodnie z

Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 831) dla URBIS Sp.

z o.o. w Gnieźnie. Szczegółowe dane zawiera załącznik nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

3. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część Umowy.

§ 2

1. Wykonawca niniejszym oświadcza wobec Zamawiającego, że posiada odpowiednie doświadczenie

i wiedzę niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia.

2. W  celu  wykonania  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zobowiązuje  się  przedstawić  Wykonawcy

konieczne dokumenty oraz udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień. 

3. Wykonawca ponosi  pełną odpowiedzialność za działania i  zaniechania zatrudnianych przez siebie

osób związanych z wykonaniem przedmiotu umowy  jak za swoje własne.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia 15.09.2017r.

§4

Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są:

Po stronie Zamawiającego: Po stronie Wykonawcy:

Monika Cypriańska ..................................

tel.: 61 424 58 71 wew, 22 ...................................

§ 5

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqobzg42tg


1. Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  ryczałtowe  

w wysokości:

netto: ............................

brutto: ...........................

2. Strony  postanawiają,  że  rozliczenie  Zamawiającego  z  Wykonawcą  nastąpi  na  podstawie

faktury VAT, po  wykonaniu przedmiotu umowy.

3. Faktura  za  wykonany   przedmiot  umowy  płatna  będzie  przelewem  na  rachunek  Wykonawcy

w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

4. Wykonawca  zobowiązany  jest  doręczyć  Zamawiającemu fakturę  VAT w terminie  3  dni  od  daty

wystawienia.

§ 6

Jeżeli wskutek wykonania przez Wykonawcę Umowy powstaną utwory w rozumieniu przepisów ustawy o

prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.( Dz. U. z 2016r. poz.666), Wykonawca

przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do takich utworów wraz z prawem zezwalania na

wykonywanie zależnych praw autorskich, z chwilą odbioru danego utworu przez Wykonawcę, w ramach

wynagrodzenia określonego w § 4 niniejszej Umowy, a przeniesienie to dotyczy wszelkich pól eksploatacji

znanych w chwili  przeniesienia praw do utworu, w tym wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

§ 7

1. W  przypadku  niewykonania  przedmiotu  umowy  w  umówionym  terminie,  Wykonawca  zapłaci

Zamawiającemu  karę  umowną  w  wysokości  brutto  100,00  zł.  (  sto  złotych)  za  każdy  dzień

opóźnienia. po  upływie  terminu  określonego  w  §  3  niniejszej  umowy,  przy  czym  w  przypadku

przekroczenia terminu o więcej niż 30 dni, kara będzie liczona w podwójnej wysokości.

2. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni  od upływu terminu ustalonego

w  niniejszej  Umowie,  Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  bez  wyznaczenia  dodatkowego

terminu do wykonania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca,  w razie  odstąpienia  Zamawiającego od  umowy w przypadku określonym w ust.  2,

zapłaci karę umowną w wysokości brutto 15% ustalonego w § 4 ust.1 wynagrodzenia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość

kar umownych.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy i nie przekazywać, ani nie wykorzystywać bez zgody

Zamawiającego,  wszelkich informacji  dotyczących  niniejszej  Umowy,  podmiotów zaangażowanych  we

współpracę  przy   jej  realizacji  oraz  informacji  uzyskanych  w  związku  lub  przy  okazji  wykonywania

niniejszej Umowy. Obowiązek zachowania poufności nie wygasa po rozwiązaniu Umowy.

§9

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy

Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.380), Ustawy  o efektywności energetycznej z ( Dz. U. z

2016 r. poz.831)

2. Ewentualne spory powstałe w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozpoznaniu przez Sąd

Powszechny właściwy  dla siedziby Zamawiającego.



3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa dla Zamawiającego, jeden dla

Wykonawcy.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1- szczegółowe dane dot obiektów oraz  posiadanego sprzętu.

2. Załącznik nr 2 – wykaz pojazdów.

Zamawiający Wykonawca


