UMOWA O PEŁNIENIE FUNKCJI SPECJALISTY Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH
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
Specjalisty z zakresu Prawa Zamówień Publicznych w trybie zapytania ofertowego,
została zawarta umowa następującej treści :
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Specjalisty
z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, obejmującego opracowanie dokumentacji
przetargowej

umożliwiającej

wybór

wykonawcy

robót

projektowych,

budowlanych

i instalacyjnych dla realizacji 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
Środowisko,

emisyjności
działania

gospodarki

1.3.1Wspieranie

Programu

Operacyjnego

efektywności

Infrastruktura

energetycznej

w

i

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
Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązuje się w szczególności
do:
1. Opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w tym:
a) wyboru trybu postępowania,
b) właściwego

określenia

przedmiotu

zamówienia

pod

względem

zgodności

z zasadami określonymi prawem zamówień publicznych,
c) właściwego określenia warunków udziału w postępowaniu z poszanowaniem zasad
równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji, a jednocześnie
pozwalający na wyłonienie kręgu wykonawców dających rękojmię prawidłowego
wykonania przedmiotu zamówienia,
d) właściwego określenia kryteriów oceny ofert aby możliwy był wybór oferty
najkorzystniejszej,
e) sporządzenia projektu (wzoru) umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Czynności związanych z przygotowaniem postępowania, a w tym:
a) określenia wspólnie z Zamawiającym szacunkowej wartości zamówienia,
b) sporządzenia ogłoszenia o zamówieniu zgodnie ze stosownymi formularzami,
c) umieszczenia ogłoszeń, odpowiednio w Biuletynie Zamówień Publicznych lub
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Czynności w toku postępowania przetargowego, a w tym:
a) opracowanie odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców o wyjaśnienia treści
SIWZ w zakresie formalno-prawnym,

b) wskazanie możliwych działań w zakresie postępowania odwoławczego, wraz
z reprezentacją Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą,
c) rozstrzyganie innych problemów prawnych pojawiających się w toku postępowania
oraz przygotowanie pism i decyzji w tym zakresie.
4. Czynności związanych z badaniem i oceną ofert, a w tym:
a) sporządzenie ewentualnych informacji o wykluczeniu z postępowania,
b) sporządzanie ewentualnych informacji o odrzuceniu oferty,
c) pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji Przetargowej na etapie oceny ofert
oraz sporządzenie protokołów z postępowań.
5. Czynności związanych z wyborem oferty najkorzystniejszej, a w tym:
a) sporządzenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej,
b) sporządzenie ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
6. Sporządzenia dokumentacji postępowania, a w tym protokołu postępowania na
przepisanych prawem drukach.
7. Publikacji

ogłoszeń o zamówieniach na stronie internetowej wskazanej przez

Zamawiającego.
8. Przekazaniu

Zamawiającemu

przetargowych

w

formie

sporządzonej

elektronicznej,

przez
a

w

Wykonawcę

przypadku

dokumentacji

zgłoszenia

przez

Zamawiającego takiej potrzeby również w wersji papierowej.
9. Udziału w postępowaniach kontrolnych i pokontrolnych, którym może zostać poddany
Zamawiający w okresie do 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu przez
Zamawiającego.
§3
1. Do kontaktów ze Specjalistą z zakresu Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający
wyznacza Koordynatora Projektu, ………………………………………., jako przedstawiciela
Zamawiającego;
2. Strony ustalają, że czynności, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, Wykonawca
będzie świadczył osobiście przy pomocy własnego sprzętu, własnych środków
technicznych i materiałów, na własny koszt i ryzyko.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie Podwykonawcom żadnej części
zamówienia.
§4
Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Specjalisty z zakresu Prawa
Zamówień Publicznych w następujących okresach:

a) Termin rozpoczęcia pełnienia obowiązków następuje w dniu podpisania umowy
obejmującej opracowanie dokumentacji przetargowej dla wyłonienia wykonawcy
dokumentacji projektowej, robót budowlanych i instalacyjnych
b) Termin zakończenia pełnienia obowiązków realizacji zadania – dzień podpisania
umowy z wyłonionym wykonawcą.
§5
1. Wykonawcy z tytułu świadczenia usług, o których mowa w § 1 niniejszej umowy
przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:
a) 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 o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowymi,
płatnym

po

zakończeniu

wszystkich

obowiązków

umownych,

obejmującym

wszelkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy, nawet jeśli
czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej Umowy.
Wykonawca

nie

może

żądać

podwyższenia

wynagrodzenia,

nawet

jeśli

z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności
niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy.
3. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej
Wykonawcę faktury VAT/ rachunku w terminie

przez

do 14 dni od daty otrzymania

przez Zamawiającego.
§6
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 7 dni, po uprzednim wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego
terminu, nie krótszego niż 3 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. 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.
§7
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Specjalista z zakresu Prawa Zamówień Publicznych ponosi pełną odpowiedzialność
cywilną za szkody wynikłe z nienależytego wykonania obowiązków wynikających
z umowy.
3. Dokumentacja wytworzona w trakcie trwania umowy i realizacji projektu stanowi
własność Zamawiającego.
4. Wynikające z niniejszej umowy prawa i obowiązki Wykonawcy nie mogą być
przeniesione

na

rzecz

osób

trzecich

bez

uzyskania

pisemnej

zgody

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

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

