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Zawoja, dnia 07.12.2016 r 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

 
prowadzone na podstawie Procedur udzielania zamówień współfinansowanych ze środków 
UE z EFRR albo Funduszu Spójności w ramach POIiŚ, do których nie stosuje się 
przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych  będących 
załącznikiem do uchwały nr 3/2015 Zarządu Spółki z dnia 21.12.2015. 
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro 
(art.4 pkt. 8 ustawy). 

 
POMOC TECHNICZNA  

dla Jednostki Realizującej Projekt  
 
 

KONTRAKT NR 7 
realizowany w ramach Projektu pn.: 

„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja                  
- etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16”, współfinansowanego ze środków Funduszu 
Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura                                    
i Środowisko, priorytet II: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, działanie 2.3. 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Zawoja Sp. z o.o.  
Adres: 34-222 Zawoja 1854 
NIP: 5521535806,  
REGON: 356517196, 
Telefon: 33/ 8775-072  
Fax: 33/ 8775-072  
Strona www: www.pgkib.pl; e-mail: pgkib@interia.pl 
Kraj: Polska  
Województwo: małopolskie 
Numer KRS 0000100670, Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pgkib.pl/
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II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Pomoc w przygotowaniu wniosków do instytucji zewnętrznych o pożyczki na realizację                       
Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - 
etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16. 
 
CZĘŚĆ I. Przygotowanie wniosku o pożyczkę z WFOŚiGW na sfinansowanie budowy 
przyłączy kanalizacyjnych. 
1.  Zakres wniosku: 
a) Przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, 
b) Wypełnienie formularza wniosku 
c) Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania 
d) Przygotowanie karty planowanego efektu ekologicznego/lub rzeczowego zadania 
g) Przygotowanie i skompletowanie pozostałych załączników wymaganych do wniosku 
f) Sporządzenie ewentualnych uzupełnień i poprawek po uwagach WFOŚiGW 
h) Przygotowanie załączników do umowy 
i) Aktualizacja wniosków wraz załącznikami  
2. Termin wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia :  do 23 grudnia 2016r. 
3. Termin wykonania wniosku o pożyczkę – do  30 dni od zatwierdzenia karty 
przedsięwzięcia przez WFOŚiGW  
 
CZĘŚĆ II. Przygotowanie wniosku o pożyczkę z NFOŚiGW w celu zapewnienia 
płynności finansowej w trakcie realizacji Projektu „Uporządkowanie gospodarki 
wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16. 
1.  Zakres wniosku: 
a) Wypełnienie formularza wniosku w Generatorze Wniosków NFOŚiGW 
b) Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania 
c) Przygotowanie karty planowanego efektu ekologicznego/lub rzeczowego zadania 
d) Przygotowanie i skompletowanie pozostałych załączników wymaganych do wniosku 
e) Przygotowanie załączników do umowy o pożyczkę 
f)  Sporządzenie ewentualnych uzupełnień i poprawek po uwagach do wniosku  
g)  Aktualizacja/poprawa wniosku wraz załącznikami  
2. Termin wykonania wniosku o pożyczkę :  do 30 grudnia 2016r. 

 
Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. 
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert. 
 

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich 
spełniania: 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące: 
- posiadania wiedzy i doświadczenia;  
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, usługi, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi 
niniejszego zamówienia, tj opracowanie min. 1 wniosku o udzielenie pożyczki                                   
z  NFOŚiGW lub WFOŚiGW 



 

 
„Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16 

 

Znak sprawy JRP/ZP/2/2016 

3 

 
IV. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu: 
 
2) wykaz, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usług, 
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia, tj 
opracowanie min.1 wniosku o udzielenie pożyczki z  NFOŚiGW lub WFOŚiGW  

3) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (zgodnie z 
punktem VII) 

 
V. Kryteria oceny ofert: 

 
Kryterium I Cena – 100% 
 

VI.  Miejsce i termin składania ofert 
 
Ofertę cenową należy: 
1. Złożyć w siedzibie Zamawiającego : PGKIB „ZAWOJA” Sp. z o.o.  34-222 Zawoja 1854                 
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
POMOC TECHNICZNA dla Jednostki Realizującej Projekt  
NIE OTWIERAĆ PRZED 12 grudnia 2016 , godz. 14.00 
 
2. Przesłać drogą elektroniczną adres e-mail pgkib@interia.pl 
w terminie do dnia 12 grudnia 2016 , godz. 13.30 
 
VII. W celu uniknięcia konfliktu interesów niniejsze zamówienie  nie może być 
udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.                      
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
spółką lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu spółki lub 
osobami wykonującymi w imieniu spółki czynności związane z przygotowaniem                   
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające                                      
w szczególności na: 
 
1.  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu 
co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
2. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 
pełnomocnika, 
3. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 
linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii 
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
Wykonawcy, spełniający powyższe zostają wykluczeni z postępowania. 
W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu zobowiązany jest do 
złożenia stosownego oświadczenia. 
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VIII. Zakres zmian  umowy z wykonawcą oraz warunki takiej zmiany: 
 
Umowa może zostać zmieniona w przypadku: 
1. Zmiany obowiązującej stawki VAT wynikającej z przepisu prawa. 
2. Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby 
niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi 
prawnej: - o charakterze niezależnym od Stron, - którego Strony nie mogły przewidzieć 
przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu Strony nie mogły 
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej 
Stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: 
powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania 
wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii 
elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; 
3. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa I/lub wytycznych POIS w 
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron; 
4. Powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których 
nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie 
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez 
strony; 
5. Zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 
organizacyjnymi albo okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 
zawarcia umowy- zmianie mogą ulec termin realizacji Umowy oraz terminy wynikające z 
harmonogramu 
6. Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewodzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy  - 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji 
zamówienia I innych. 
7. Zamawiający ma prawo do wydania Wykonawcy polecenia dokonania zmian w realizacji 
zadania, jeżeli uzna że jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania zlecenia.  Warunki 
dokonywania zmian:  
8. zmiana może być inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym 
strona wnioskująca zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych 
zmian,  
9. zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron,  
10. zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą, w tym w szczególności:  
a) zmiana umowy nie może naruszać zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz 
równego traktowania Wykonawców,  
b) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  
c) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza przedmiot zamówienia opisany 
w SIWZ 
 
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz  

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 
 
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający                        
i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 
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X.  Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z 

Wykonawcami 
 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 
dotyczących postępowania w jest  Pan Krzysztof Warmuz tel. 33/ 8775-072 
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków 
udzielenia zamówienia w godzinach pracy  tj.: 7.30-14.00 
 

XI. Opis sposobu obliczania ceny 
 

Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku oraz słownie. 
Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 
polskich. 
 

XII. Informacje o formalnościach 
 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi  o wyniku 
postępowania poprzez zamieszczenie na stronie internetowej informacji. 
Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia 
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny. 
Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. 
Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku 
zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
Załączniki: 
1.Oferta - zał. 1 
2.Projekt umowy - zał. 2 

 
 
 

ZATWIERDZIŁ: 
                                                                                                   

…..……………………………….. 
 (data, podpis i pieczęć                                                                                                                             

osoby zatwierdzającej postępowanie) 
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Załącznik nr 1  
 

 
O F E R T A 

 
 Ja/My niżej podpisany/i 
.............................................................................................................................................   
z siedzibą:............................................................................................................................... 
składam/y niniejszą ofertę na: 

 
POMOC TECHNICZNA  

dla Jednostki Realizującej Projekt  
oraz jednocześnie akceptujemy bez zastrzeżeń projekt umowy  stanowiący załącznik nr 2  
- zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 07.12.2016r.  
 
Cenę prac ustala się w wysokości:   
cena netto: …………………………….. zł  
plus podatek VAT ………………………….zł  
tj. cena brutto ……………………………. zł 
(słownie:..................................................................................................................................  
  
w tym: 

1. Przygotowanie wniosku o pożyczkę z WFOŚiGW: 
za cenę netto: …………………………….. zł  
plus podatek VAT ………………………….zł  
tj. cena brutto ……………………………. zł 
(słownie:..................................................................................................................................  
 
2Przygotowanie wniosku o pożyczkę z NFOŚiGW: 
za cenę netto: …………………………….. zł  
plus podatek VAT ………………………….zł  
tj. cena brutto ……………………………. zł 
(słownie:.................................................................................................................................. 
 
 
........................................................  
miejscowość i data 

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

   
Pieczęć i podpis Wykonawcy lub 

osoby uprawnionej do Reprezentowania 
Wykonawcy 
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Załącznik nr 2  
 

 
 

UMOWA nr ZP.........2016. 
 
zawarta w dniu ......……….......... 2016 r. w Zawoi pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Budownictwa “ZAWOJA” Sp. Z o.o. 
34 – 223 Zawoja 1854 
NIP: 5521535806,  
REGON: 356517196, 
reprezentowaną przez: 
Krzysztofa Warmuz – Prezesa Zarządu 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a  
................................................................ 
................................................................ 
zwanymi dalej Wykonawcą, 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  : 
Przygotowanie wniosku o pożyczkę z WFOŚiGW oraz przygotowanie wniosku                               
o pożyczkę z NFOŚiGW zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, i 
jej integralną część (zwane dalej Opracowaniem lub przedmiotem zamówienia) oraz 
zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym z dnia ……………….  
2 . Przyjęte rozwiązania muszą uwzględniać potrzeby Zamawiającego i spełniać będą 
wymogi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie/ 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania niezbędnych 
poprawek i uzupełnień, które ewentualnie będą konieczne na etapie oceny wniosków                    
lub w późniejszym etapie realizacji.  
4. Termin poprawy i uzupełnień dokumentacji nie może być dłuższy niż określony przez 
Instytucje oceniającą. 
5.Przedmiot zamówienia, według zakresu określonego w ust. 2, Wykonawca zobowiązany 
jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej (2 egzemplarze) oraz w 
wersji elektronicznej (w formacie PDF), tabele z wyliczeniami ( exel ) z aktywnymi 
formułami przeliczeniowymi komórek. 

 
§ 2 

1. Wykonawca pod rygorem nieważności nie może bez pisemnej, i uprzedniej zgody 
Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej                            
z niniejszej umowy. 

2. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach  
w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do optymalizacji przyjmowanych rozwiązań, technologii  
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i materiałów pod względem ekonomicznym. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę  
do konsultacji z Zamawiającym w zakresie istotnych rozwiązań. 

4. Wykonawca bez żadnych dodatkowych roszczeń, w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 4 nin. umowy jest zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu 
odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących Opracowania. Stosowne wyjaśnienia należy 
przekazać niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania 
zapytania drogą faksową (nr faksu ........................), elektroniczną                                                            
(na adres...................................) lub w formie pisemnej od Zamawiającego. 

5. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej Umowy 
przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworów powstałych                         
w wyniku wykonania niniejszej Umowy. Przeniesienie praw autorskich obejmuje 
następujące pola eksploatacji:  
a) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie 
niezależnie od formatu, systemu lub standardu,  
b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, 
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 
standardu, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe 
utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii 
oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,  
c) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  
d) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub 
jakiekolwiek inne zmiany),  
e) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, 
nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie  
f) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,  
g) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek, adaptacji utworów składających się 
na utwór oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach 
eksploatacji określonych w niniejszej umowie, a także do dokonywania zmian w 
utworach 
h) prawo do wykorzystywania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym 
reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub identyfikacji 
produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego 
własności, a także dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,  
i) prawo do rozporządzania utworami składającymi się na utwór i ich opracowaniami 
oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób 
trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji,  

6. Wykonawca oświadcza, że rozporządzenie utworami objętymi niniejszą umową nie 
będzie naruszało żadnych praw własności przemysłowej i intelektualnej,                                   
w szczególności: praw patentowych, praw autorskich i praw do znaków towarowych. 
Strony ustalają, że gdyby okazało się, iż osoba trzecia zgłasza roszczenia pod adresem 
utworów, Wykonawca, po zawiadomieniu przez Zamawiającego, nie uchyli się od 
niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim 
roszczeniom na własny koszt i ryzyko a nadto, że zaspokoi wszelkie uzasadnione 
roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Zamawiającego regresowo zwróci 
Zamawiającemu całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki                       
i opłat. 

7. Jeżeli utwór ma wady prawne lub zdarzenia, o których mowa powyżej, uniemożliwią 
korzystanie z utworu i przysługujących Zamawiającemu praw, Wykonawca zobowiązany 
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jest do dostarczenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie innego utworu 
wolnego od wad, spełniającego wymagania określone w niniejszej Umowie,                            
oraz naprawienia szkód powstałych z tego tytułu po stronie Zamawiającego. 
Zamawiający jest wtedy także uprawniony do odstąpienia od Umowy, co nie wyłącza 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę odszkodowania, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim.  

8. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie będzie wykonywał przysługujących mu praw 
osobistych w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do utworu.  
W szczególności Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o publikacji 
utworu i decydowania o zachowaniu ich integralności. Nadto Zamawiający jest 
wyłącznie uprawniony do decydowania o sposobie i warunkach korzystania z utworu, 
udostępniania go osobom trzecim, a także jego promocji.  

9. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego  § 4 umowy  upoważnia 
Zamawiającego do wyłącznego wykonywania wszelkich praw zależnych do utworów 
powstałych w wyniku wykonania niniejszej Umowy, w tym w szczególności                                 
do dokonywania, rozporządzania i korzystania z opracowań, przeróbek, adaptacji                           
i aktualizacji (oraz do modyfikowania, adaptowania i łączenia utworów z innymi 
utworami, jak również do zastosowania, eksploatacji i zbycia takich opracowań 
na wszelkich polach eksploatacji określonych powyżej).  

 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 w terminie: 
 

a) wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia w terminie do 23 grudnia 2016r. 
b) wykonanie wniosku o pożyczkę do WFOŚiGW - w terminie 30 dni od zatwierdzenia 

karty przedsięwzięcia przez WFOŚiGW 
c) wykonanie wniosku o pożyczkę do NFOŚiGW w terminie do 30 grudnia 2016r.  
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny i zgodny  z umową przedmiot umowy   

w siedzibie Zamawiającego w terminie wynikającym z ust. 1. 
3. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu określonego w ust. 1                                             

do zgłoszenia Zamawiającemu na piśmie gotowości do przekazania przedmiotu 
umowy. 

4. Do przedmiotu umowy Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że jest wykonany 
zgodnie z umową i kompletny – z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

5. Zamawiający zastrzega sobie 3 dniowy termin na sprawdzenie przekazanego 
Opracowania . Po upływie tego terminu Strony podpiszą protokół odbioru przedmiotu 
umowy lub Zamawiający zgłosi na piśmie do niego zastrzeżenia. W przypadku braku 
zastrzeżeń, za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę przekazania 
Opracowania  Zamawiającemu. 

6. Jeżeli w trakcie odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady,  
to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający odmawia przyjęcia do czasu  
ich uśnięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad; 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy 
albo zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, 
żądając jednocześnie wyznaczenia nowego terminu odbioru przedmiotu umowy. 

8. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru traktuje się jako datę 
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wykonania i odbioru Opracowania , z zastrzeżeniem ust. 5 Strony podpisują protokół 
odbioru w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 
 
 

§ 4 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają dla Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: ………………………………..zł wraz                         
z podatkiem VAT, (słownie: ............................................................................ .../100). 
Powyższa cena obejmuje: 

a) Przygotowanie wniosku o pożyczkę z WFOŚiGW: 
za cenę netto: …………………………….. zł  
plus podatek VAT ………………………….zł  
tj. cena brutto ……………………………. zł 
(słownie:.......................................................................................................................  
b) przygotowanie wniosku o pożyczkę z NFOŚiGW: 
za cenę netto: …………………………….. zł  
plus podatek VAT ………………………….zł  
tj. cena brutto ……………………………. zł 
(słownie:.......................................................................................................................  

2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane prace nastąpi fakturą częściową po 
wykonaniu przedmiotu umowy i jego odbiorze oddzielnie za przygotowanie wniosku o 
pożyczkę z WFOŚiGW i wniosku o pożyczkę z NFOŚiGW. 

3. Faktura częściowa wystawiona zostanie na podstawie protokołu z przekazania przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie 
wykonanego. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu  
21 dni licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu faktury, przy czym za dzień 
spełnienia świadczenia pieniężnego uważać się będzie dzień złożenia polecenia 
przelewu w banku Zamawiającego. 

 
§ 5 

 Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: 
a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności,  

za które odpowiada Wykonawca albo w przypadku rozwiązania Umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy albo w przypadku 
nieuzasadnionego rozwiązania niniejszej Umowy przez Wykonawcę w wysokości 
20 % wynagrodzenia brutto wskazanego  w § 4 umowy; 

b) opóźnienia w stosunku do któregokolwiek terminu wynikającego z umowy - w 
wysokości 1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 umowy, za każdy dzień 
opóźnienia; 

c) opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru w wysokości 
1 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wady lub usterki. 

2. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia  
i wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na kompensatę wzajemnych rozliczeń. 
4. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca naliczać będzie 
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odsetki ustawowe. 
5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
6. Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w umowie  

i określonych w przepisach prawa. 
7. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku  wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie , czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

8. Zamawiający ma prawo rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym jeżeli 
Wykonawca nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy lub samodzielnie 
przerwał ich wykonywanie. 

9. Odstąpienie od umowy, określone w ust. 7 lit. a nie jest odstąpieniem od umowy  
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i nie rodzi skutków w postaci 
zobowiązania do zapłaty kary umownej. 

10. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie  powinno nastąpić w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

 
§ 6 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. Strony nie dokonają takich zmian i nie wprowadzą nowych postanowień, które byłyby 
niekorzystne dla Zamawiającego, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 
właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

5. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  
dla każdej ze stron. 

 
 
 
ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 
………………………………..    ……………………………….. 

 
 


