UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU
zawarta dnia ……………. pomiędzy
Skarbem

Państwa

–

Komendą

Miejską

Państwowej

Straży

Pożarnej

w

Katowicach,z siedzibą przy ul. Wojewódzkiej 11, 40-026 Katowice,
NIP 954-172-81-08; REGON 273072960,
zwanym dalej „Zamawiającym”
reprezentowanym przez
mł. bryg. mgr Arkadiusza Korzeniewskiego – Komendanta Miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej w Katowicach
a
…….………….………….…….…… z siedzibą w …………………………., wpisaną do Krajowego Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………………………. pod numerem KRS
……………………………………, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ………………. zł (w pełni
wpłacony – dotyczy spółek akcyjnych), NIP ………………………, REGON …………………………….,
reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………………………………….
/

……………………………………………………..,

prowadzącą(ym)

działalność

zamieszkałą(ym)

gospodarczą

w

w

……………………………..,

…………………………….

pod

nazwą

………………………………………., NIP...........………………………………………,
Zwaną(ym) dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na pełnienie funkcji
Koordynatora

Projektu

w

trybie

zapytania

ofertowego,

została

zawarta

umowa

następującej treści :
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Koordynatora
Projektu, obejmującego realizację zadania p.n. „Termomodernizacja budynku Straży
Pożarnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 189 w Katowicach”, współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach I Osi
Priorytetowej

Zmniejszenie

emisyjności

gospodarki

Programu

Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko, działania 1.3.1Wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach użyteczności publicznej.
Umowa została zawarta zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach oraz Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29.01.2004 roku.
Integralną część umowy stanowią załączniki, odpowiednio:
1/ zapytanie ofertowe
2/ oferta
§2
1. Termin rozpoczęcia pełnienia czynności i obowiązków Koordynatora Projektu, po
dokonaniu wyboru oferty jest przewidywany odpowiednio dla:
a) rozpoczęcia pełnienia obowiązków w dniu …………………………………………………………………
b) zakończenie realizacji umowy przewidywane jest w dniu …………………………………………
t.j. 30 dni po planowanym terminie dokonania odbioru końcowego robót
budowlanych
2. Planowany okres realizacji obowiązków umownych to …………………………miesięcy.

§3
Zakres czynności i obowiązków Koordynatora Projektu określony został w zapytaniu
ofertowym, stanowiącym integralną część umowy
§4
1. Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne za świadczone usługi
w wysokości wynikającej z oferty:
Netto (bez podatku VAT) ………………… PLN, słownie ………………… złotych ………./ 100
Brutto (z podatkiem VAT) ………………… PLN, słownie ………………… złotych ………./ 100
2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie częściowych faktur VAT wystawianych
przez Wykonawcę w ustalonych z Zamawiającym terminach i w wysokości
wynikającej z zaawansowania prac, przelewem na konto bankowe wskazane na
fakturze, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej
faktury do Zamawiającego.

3. Za termin dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy uważany będzie dzień złożenia
przez Zamawiającego zlecenia przelewu do banku
4. Przedłużenie

terminu

realizacji

umowy

uprawnia

Wykonawcę

wysokości wynagrodzenia, proporcjonalnie do czasu

do

wzrostu

świadczenia usług na

podstawie aneksu do umowy.
§5
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone
szkody

będące

normalnym

następstwem

niewykonania

lub

nienależytego

wykonania czynności objętych niniejszą umową.
2. Koordynator Projektu jest odpowiedzialny za zaniechania, zaniedbania jak i za
działania i czynności wszystkich osób z pomocą których będzie realizował umowę.
3. Dokumentacja wytworzona w trakcie trwania umowy i realizacji projektu stanowi
własność Zamawiającego.

§6
1. Koordynatora Projektu reprezentował będzie ……………………………………………………………
2. Do

kontaktów

z

Koordynatorem

Projektu

Zamawiający

wyznacza

………………………………………….., jako przedstawiciela Zamawiającego
§7
1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym
w następujących wypadkach:
a) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej
umowy lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
na okres dłuższy niż 14 dni, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego
terminu, nie krótszego niż 7 dni na podjęcie stosownych czynności.
b) jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez
zachowania wymaganej staranności, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu
dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni na podjęcie stosownych czynności
naprawczych.
2. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym w przypadku
braku płatności faktur częściowych powyżej 30 dni po upływie terminu płatności,
po uprzednim wezwaniu do zapłaty i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie
krótszego niż 7 dni.

3. W razie rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 1. pkt a i b lub ust. 2,
Strona z powodu której doszło do rozwiązania Umowy, zapłaci drugiej Stronie karę
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.
§8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być
przeniesione

na

rzecz

osób

trzecich

bez

uzyskania

pisemnej

zgody

Zamawiającego.
3. Spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy
Sąd dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

