WZÓR UMOWY

Zał. 3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U M O W A Nr ....................................
o wykonanie autydu energetycznego
Zawarta w dniu ..................................... pomiędzy:
▪ Politechniką Gdańską, z siedzibą przy ul.G. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdańsk,
posiadającą NIP 584-020-35-93, REGON 000001620
reprezentowaną przez:
1/ …………………………………. ………………………………………….
2/ Kwestora
Zofię Kułagę
zwaną dalej Zamawiającym, a
▪ ..................................................................................................................................
....................................................................................................................................
posiadajacą NIP ........................, REGON ...........................................................
wpisaną do ewidencji działalności gosp. w ...................................... pod nr .................
reprezentowaną przez:
1/ ..................................................... 2/ ..................................................... zwaną dalej Wykonawcą.

...................................................................
......................................................................
§1

Przedmiot umowy.

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na wykonaniu audytu
energetycznego dla obiektu:
...............................................................................................................................................
zgłoszonego do Projektu pn. „Termomodernizacja Parku Akademickiego Trójmiasta”.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie opisanym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w sposób kompletny dla przepowadzenia audytu energetycznego. Audyt, pod względem
szczegółowego zakresu i formy, należy opracować zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2008 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu
energetycznego (Dz. U. z dnia 28 lutego 2008 r.).
3. Wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa
autorskie.
4. Dokumentacja postępowania przetargowego nr ZP 198/066/U/08
zamówienia nr ............ ) stanowi Załącznik do niniejszej umowy.
§2

(odpowiednio

dla

CZĘŚCI

Terminy umowne.

1. Strony ustalają termin wykonania umowy - do 35 dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, za pokwitowaniem, ‘Audyt energetyczny’ wraz z protokołem
zdawczo – odbiorczym.
3. Zamawiający zastrzega sobie termin, do 5 dni na odbiór ‘Audytu energetycznego’.
4. Dniem zakończenia wykonania umowy jest dzień odbioru kompletnego przedmiotu umowy,
potwierdzonego podpisaniem przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego.

§3

Wynagrodzenie.

1. Strony ustalają wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy
w wysokości (netto) :
................................................................................
wynagrodzenie brutto / z pod. VAT 22%/ : ................................................................................

słownie : .........................................................................................................................................
2. Wynagrodzenie umowne jest wynagrodzeniem stałym dla zakresu określonego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonym i nie podlega waloryzacji z
tytułu skutków inflacji.
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury,
wystawionej nie wcześniej niż po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.
Płatność przelewem na konto Wykonawcy:
§4

Warunki realizacji umowy

1. Wykonawca uzyska dostęp do audytowanego obiektu zwracając się bezpośrednio do odpowiedniej osoby
wskazanej do kontaktu dla danego obiektu, zgodnie z Załącznikiem 1.
2. Zmawiający jest zobowiązany do bezzwłocznego udostępnienia posiadanej dokumentacji audytowanego
obiektu, wyszczególnionej w „Metryce techniczno-energetycznej obiektu budowlanego” oraz dostarczenia
wszelkich, będących w jego posiadaniu, informacji i danych, wskazanych przez Wykonawcę jako
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.
3. Jednocześnie, Wykonawca jest zobowiązany do pozyskania we własnym zakresie – poprzez wizję lokalną
w audytowanym obiekcie oraz kontakt z osobą upoważnioną do kontaktu z ramienia danej Uczelni, wg § 4
p. 1., ewentualnych dodatkowych informacji, niezbędnych do przeprowadzenia audytu energetycznego
danego budynku.
4. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych,
związanych z wykonywaniem umowy.
5. Do koordynowania pracami ze strony Wykonawcy wyznacza się :
................................................................................................................................................
a
ze
strony
Zamawiającego:
..................................................................................................
4. Wykonawca w czasie wykonywania przedmiotu umowy jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego
udzielić mu wyjaśnień, dotyczących przebiegu prac. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli postępu
wykonywanej pracy, przez upoważnionego przedstawiciela.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 5 dni od daty ich zgłoszenia
Wykonawcy. Po upływie tego terminu Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, zgodnie
z § 5 pkt. 1 b/. Ponadto Zamawiający będzie mógł domagać się od Wykonawcy zwrotu faktycznie
poniesionych strat z tytułu niewykonania, bądź nienależnego wykonania przedmiotu umowy, na zasadach
ogólnych.
§5

Kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach :
a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za
każdy dzień zwłoki;
b/ za zwłokę w usunięciu wad, usterek lub niedoróbek przedmiotu umowy w stosunku do terminu
ich usunięcia w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,
w stosunku do wyznaczonego terminu ich usunięcia;
c/ odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości
wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z winy
Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, z wyłączeniem okoliczności
określonych w art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych z 29.01.2004 r. (z późn. zmianami).
§6

Forma przekazania pracy.

Zamawiający otrzyma przedmiot umowy w 4 (słownie: czterech ) egzemplarzach w formie pisemnej oraz 1
(słownie: jeden) egzemplarz w formie elektronicznej.

§7

Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują i mają zastosowanie
przepisy Ustawy PZP, Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
2. Ewentualne spory między stronami roztrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd w Gdańsku.
3. Wszelkie zmiany dotyczące treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egz.: 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

WYKONAWCA :

ZAMAWIAJĄCY :

