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Umowa nr ……………. 
 

zawarta w dniu ……………... r. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice, 44-145 Pilchowice,  

ul. Damrota 6, zwaną dalej „Zleceniodawcą”, reprezentowaną przez  

……………………… 

a  

………………………………………….., 

 zwanej dalej „Zleceniobiorcą”. 
 
 

Na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej 

nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł. (Zarządzenie Nr 120.78.2020 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 

29.12.2020 r. – Załącznik Nr 1 § 2 ust. 1 pkt a) została zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do bieżącego doradztwa Zleceniodawcy w zakresie zamówień 

publicznych, w szczególności poprzez: 

1) weryfikację poprawności specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami 

oraz wszelkiej dokumentacji związanej z postępowaniem, w tym protokołu z otwarcia ofert 

oraz protokołów z posiedzeń komisji przetargowej, 

2) weryfikację poprawności opisu przedmiotu zamówienia  pod względem formalnym. 

3) weryfikację poprawności treści ogłoszeń, zawiadomień i pism wymaganych w procedurze 

ustawy Prawo zamówień publicznych  

4) weryfikację poprawności wzoru umowy pod kątem ewentualnych wad prawnych, 

zabezpieczającej istotny interes Zamawiającego, 

5) udział w badaniu i ocenie złożonych ofert, 

6) weryfikację korespondencji w sprawie uzupełnień, wyjaśnień, poprawy omyłek oraz innych 

niezbędnych w toku przygotowania i przeprowadzenia postępowania, 

7) weryfikację zawiadomień o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu 

wykonawców i odrzuceniu ich ofert,  

8) merytoryczną obsługę odwołań składanych przez oferentów w toku postępowania 

odwoławczego, ewentualna reprezentacja prawna związana z powyższą procedurą zostanie 

objęta odrębną umową, 

9) weryfikację protokołu postępowania.  

10) weryfikację propozycji odpowiedzi na zapytania najpóźniej do trzech dni po otrzymaniu ich od 

Zamawiającego, a następnie (po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego) przesłanie w formie 

elektronicznej odpowiedzi do Zamawiającego w celu opublikowania na stronie internetowej. 

Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy posiadaną dokumentację niezbędną w celu 

sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia.  

2. Weryfikacja dokumentacji, o której mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 3 dni roboczych  od dnia 

przekazania tych dokumentów Zleceniobiorcy. Weryfikacja powinna nastąpić w tej samej formie           

w jakiej dokumenty zostały przekazane i będzie polegała na niesieniu stosownych poprawek lub też 

informacji, że dokumentacja jest prawidłowa. 

3. Dokumenty w wersji elektronicznej będą przesyłane na adres Zleceniobiorcy: ………………….. 
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4. Osobą do kontaktu ze strony Zleceniobiorcy jest: …………………….. tel. ………………. 

5. Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zleceniodawcy jest …………………….., e-mail: 

……………………………, tel. ……………………..  

 

§ 2 

1. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne 

do prawidłowego wykonania umowy, z zachowaniem należytej staranności, bez zbędnej zwłoki oraz 

z zachowaniem wszelkich wymaganych procedur i terminów opisanych w ustawie z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 

2. Zleceniobiorca oświadcza, że będzie działał w wyłącznym interesie Zleceniodawcy, dochowa 

tajemnicy dokumentacji i wszelkiej wiedzy powziętej w związku z realizacją niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Zlecenie będzie wykonane przez Zleceniobiorcę w okresie od  dnia podpisania umowy do dnia 

31.12.2021 r. 

 

§ 4 

1. Zleceniobiorcy za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy przysługuje 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Wysokość wynagrodzenia wynosi brutto ……………………. zł (słownie: ……………………..  

złotych ), w tym wartość netto w wysokości …………………….  podatek VAT w wysokości 

…………….. zł - za każde zlecone postępowanie. 

3. Strony ustalają, iż wynagrodzenie, określone w ust. 2 będzie dotyczyło pojedynczego postępowania, 

bez względu na ilość części (zadań) w danym postępowaniu.  

4. Całkowita wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty ……………. zł brutto. 

5. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Zleceniobiorcy wskazany na fakturze,            

w terminie 14 dni od daty złożenia faktury przez Zleceniobiorcę po zakończeniu każdego 

postępowania. 

6. Zleceniobiorca jest zobowiązany do złożenia ostatniej faktury w roku 2020 do dnia 17.12.2021 r. 

 

§ 5 

Strony ustalają następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy: 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w realizacji określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia, licząc od 

następnego dnia po upływie terminu umownego, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2. 

c) w przypadku błędnej weryfikacji dokumentacyjnej Zleceniodawcy przysługuje kara umowna od 

Zleceniobiorcy w wysokości 50% wynagrodzenia brutto - w odniesieniu do pojedynczego 

postępowania. Przez błędną weryfikację strony rozumieją niedające się usunąć błędy skutkujące 

koniecznością unieważnienia postępowania lub powodujące naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych. 
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2. Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 2.  

3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 Strony mają prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego w szczególności w przypadku gdy kary określone w ust. 1 i 2 nie 

pokrywają szkód. 

4. Kara umowna może być potrącona z wynagrodzenia za przedmiot umowy. Zleceniodawca jest 

upoważniony do potrącania kary umownej z faktury Zleceniobiorcy 

 

§ 6 

1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo 

właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:  

2 egzemplarze dla Zleceniodawcy i 1 egzemplarz dla Zleceniobiorcy. 

 

Zleceniodawca:                                                                                            Zleceniobiorca: 

 


