
 

 
Załącznik nr 4 – Wzór umowy 
 
 

UMOWA NR _______ 
 

zawarta w dniu __________________ r. w Rzeszowie pomiędzy: 

Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” z siedzibą w Rzeszowie,  

35-959 Rzeszów  Al. Wyzwolenia 6,    NIP: 517 02 83 749,  REGON 180411226  
wpisanym do  Rejestrów Związków Międzygminnych MSWiA dnia 5.02.2009 r. pod poz.289,      
reprezentowanym przez: 
1. ___________________________ 
2. ___________________________ 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Związku  

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,  

a 
________________________________ w ________________, ul. ___________________  

zarejestrowanym  
w Sądzie Rejonowym w ______________ pod numerem KRS _______________,  

NIP______________, reprezentowanym przez: 

1. ________________, 
 

zwanym dalej Wykonawcą, 
 

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (DZ.U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.) 

Po przeprowadzeniu procedury określonej w §2 pkt. 3 Zasady i tryb postępowania przy udzieleniu 

zamówień publicznych w Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” poniżej kwoty  

30 000 Euro wskazanej w art. 4pkt. 8 Ustawy –Prawo zamówień publicznych, stanowiącego załącznik 

Nr 3  do Uchwały Nr 17.2016 Zarządu Związku Gmin „PKS” z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zasad 

i trybu postępowania w postępowaniach o zamówienie publiczne oraz zasad powoływania członków 

komisji przetargowych, ich zadań oraz trybu pracy komisji przetargowych w Związku Gmin 

„Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” oraz postępowania przeprowadzonego zgodnie z zasadą 

konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania 

zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 

 została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie polegające na 
wykonaniu usługi opracowania Studium wykonalności w tym Analiz ruchu dla projektów 



transportu miejskiego, Specyfikacji dotyczącej kryteriów oceny merytorycznej jakościowej 
projektu oraz  Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z 
załącznikami dla przedsięwzięcia zintegrowanego „Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz 
poprawa mobilności mieszkańców poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu 
publicznego na terenie ROF” 
Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 w ramach Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 
Niskoemisyjny transport miejski– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Przedmiotowy projekt 
znajduje się w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WP w 
ramach trybu pozakonkursowego i odnosi się do następujących zakresów planowanych do 
realizacji przez Lidera i Partnerów projektu:  

1) Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa:  
a) zakup nowoczesnego ekologicznego taboru autobusowego ok. 50 sztuk 

przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, spełniającego co najmniej normę 
Euro 6; 

b) integracja systemu transportowego ROF z wdrożonym Zintegrowanym Systemem 
Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym, wykonanym w ramach I etapu 
projektu transportowego zrealizowanego przez Miasto Gminę Rzeszów w 
poprzednim okresie programowania w celu doprowadzenia do jednego, spójnego 
systemu, integrującego miasto z pozostałymi gminami ROF, w tym: 

- dostosowanie do systemu priorytetowania pojazdów komunikacji zbiorowej, 
przydzielającego w pierwszej kolejności prawo przyjazdu środków komunikacji 
publicznej. 
- wyposażenie autobusów operatora w system informacji dla pasażerów 
- dostosowanie do systemu zarzadzania transportem publicznym w zakresie 
niezbędnym do stworzenia możliwości reagowania na bieżące potrzeby komunikacji 
publicznej na ternie ROF 
- wdrożenie tablic informacyjnych zamontowanym na intermodalnych węzłach 
przesiadkowych, umożliwiających dotarcie z informacją do pasażerów transportu 
publicznego. 

c) budowa zaplecza technicznego do obsługi taboru w zajezdni autobusowej – hala 
napraw i diagnostyki, automatyczna myjnia, elementy komunikacji wewnętrznej, 
infrastruktura techniczna o powierzchni użytkowej ok. 1 400 m2 (+/- 20 %). 

2) Gmina Boguchwała:  
a) przebudowa ulicy kolejowej w Boguchwale na potrzeby uruchomienia węzła 

przesiadkowego  przy stacji kolejowej,  budowa Park& Ride, Park &Bike w 
sąsiedztwie tej drogi, oraz budowa ścieżki rowerowej w Boguchwale  do stacji 
kolejowej; przebudowa budynku dworca kolejowego na potrzeby poczekalni oraz 
organizacji i zarządzania transportem publicznym na terenie ROF przez 
organizatora transportu publicznego . 

b) budowa/przebudowa dworca autobusowego wraz z węzłem  przesiadkowym w 
Boguchwale, Zgłobniu i Racławówce- Zabierzów; 

c) przebudowa przystanków autobusowych w miejscowościach Boguchwała, 
Zgłobień, Niechobrz wraz z dostosowaniem pobocza do ruchu pieszych o długości 
ok. 1,2 km 

3) Gmina Czarna:  
a) przebudowa drogi gminnej Krzemienica – Strażów dz. 3384 o długości 2 570 m 

celem utworzenia nowej linii autobusowej 
4) Gmina Chmielnik:  



a) budowa parkingu Park&Ride przy drodze powiatowej nr 1400 R Kielnarowa – 
Chmielnik – Zabratówka. Parking będzie miał około 30 miejsc postojowych dla 
samochodów i ok. 15 dla rowerów. 

5) Gmina Głogów Małopolski:  
a) przebudowa drogi gminnej nr 108350R w miejscowości Głogów Małopolski (ul. 

Rynek, Sikorskiego); 
b) przebudowa ul. Kolejowej łączącej centrum przesiadkowe z droga krajową nr 9; 
c) przebudowa ulicy Fabrycznej w Głogowie Małopolskim, 
d) budowa centrum przesiadkowego w Głogowie Małopolskim na bazie stacji PKP 

(wraz z budową dworca autobusowego i dużego parkingu dla samochodów 
osobowych); 

e) modernizacja przystanków na terenie gminy; 
f) budowa parkingu dla samochodów przy przystanku dla autobusów w Głogowie 

Małopolskim os. Niwa 
g) budowa parkingu dla samochodów przy przystanku dla autobusów w Budach 

Głogowskich 
6) Gmina Czudec: 

a) budowa nowej linii autobusowej w tym budowa mostu, modernizacja i budowa 
przystanków autobusowych (początek tej linii w gminie Czudec w miejscowości 
Przedmieście Czudeckie od granicy z gminą Boguchwała przy drodze powiatowej 
Niechobrz- Czudec. Następnie linia przebiegać będzie przez Czudec do 
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 988 (ul. Jasielska) z drogą powiatową nr 1915 
R Pstrągowa- Nowa Wieś . Od skrzyżowania tych dróg przez Czudec i 
Przedmieście Czudeckie- Zawisłocze do miejscowości Wyżne- skrzyżowanie drogi 
powiatowej 1917 R z drogą krajową nr 19. Długość linii komunikacji autobusowej 
będzie wynosić 12,8 km. Planowany zakres rzeczowy tej inwestycji: 

 15 sztuk przystanków autobusowych, 

 budowa mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr 1917R Czudec-
Wyżne w km 0+544 w miejscowości Czudec, 

 prace przy pętlach autobusowych tj. pętla przy skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej nr 988 (ul. Jasielska) z drogą powiatową nr 1915 R Pstrągowa- 
Nowa Wieś oraz przy stacji kolejowej PKP Czudec.  

 budowa 10 szt. zatok autobusowych natomiast do przebudowy planuje się 1 
szt. –  

 budowa 3 Park&Ride przy pętli autobusowej  przy skrzyżowaniu drogi 
wojewódzkiej nr 988 (ul. Jasielska) z drogą powiatową nr 1915 R Pstrągowa- 
Nowa Wieś powstanie 10 miejsc parkingowych, przy stacji PKP Czudec 
powstanie 30 miejsc parkingowych oraz w centrum miejscowości Czudec w 
pobliżu przystanku autobusowego powstanie 10 miejsc parkingowych oraz  1 
Bike & Ride.  

 budowa ścieżki rowerowej przy drodze gminnej nr 1 12127R Wyżne- Zaborów 
(Bukowa Linia) o długości 750 m 

7) Gmina Miasto Łańcut:  
a) przebudowa istniejącego parkingu w Łańcucie przy ulicy Żardeckiego w celu 

zorganizowania punktu przesiadkowego dla transportu publicznego 
8) Gmina Świlcza: 

a) przebudowa dwóch zatok autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat 
przystankowych) przy drodze powiatowej nr 1335 R w Bratkowicach 

b) budowa dwóch zatok autobusowych w Trzcianie, przebudowa sześciu zatok 
autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat przystankowych) w 
Błędowej Zgłobieńskiej przy drodze powiatowej nr 1388 R 



c) przebudowa sześciu zatok autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat 
przystankowych) przy drodze powiatowej nr 1336 R w Dąbrowej 

d) przebudowa trzech zatok autobusowych (wykonanie peronów wstawienie wiat 
przystankowych) przy drodze powiatowej nr 1389 R w Woliczce 

e) parking Park & Ride 20 miejsc postojowych, parking Park & Bike 10 miejsc 
postojowych + wiata (zadaszenie) przy  stacji kolejowej Świlcza: 

f) parking Park & Ride 20 miejsc postojowych (strona południowa linii kolejowej), 
parking Park & Ride 10 miejsc postojowych (strona północna linii kolejowej), 2 
parkingi Park & Bike po 10 miejsc postojowych (strona południowa i północna 
linii kolejowej) + wiaty (zadaszenia) przy stacji kolejowej Trzciana 

g) parking Park & Ride 20 miejsc postojowych, parking Park & Bike 10 miejsc 
postojowych + wiata (zadaszenie) przy stacji kolejowej Rudna Wielka 

h) parking Park & Ride 10 miejsc postojowych, parking Park & Bike 10 miejsc 
postojowych przy pętli autobusowej Bratkowice (Czekaj) 

i) przebudowa drogi gminnej nr 108764 R (dz. nr ew. 1152/2, długość: 1400,00 mb, 
szerokość: 5,0 – 5,5 m, warstwa ścieralna gr. 5 cm po uprzednim sfrezowaniu 
istniejącej nawierzchni) wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej (długość 
620,00 mb, szerokość 1,5 m) w miejscowości Rudna Wielka 

j) przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 108761 R (dz. nr ew. 585, 
832/12) wraz z przebudową skrzyżowania z DP nr 1333 R 

k) przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 108761 R (nad potokiem Czarna) 
l) przebudowa drogi gminnej nr 108761 R Świlcza – Kamyszyn – Otoka (długość: 

640,00 mb, szerokość: 5,5 m, rodzaj konstrukcji: warstwa odsączająca z pospółki 
gr. 15 cm, podbudowa z kruszywa gr. 25 cm, nawierzchnia z tłucznia gr. 10 cm, 
warstwa wiążąca gr. 4 cm, warstwa ścieralna gr. 4 cm) 

m) ciąg rowerowo - pieszy wraz z przebudową odwodnienia drogi w ciągu DP 2150 R 
o długości 0,8 km, szerokości min. 2,0 m w miejscowości Bratkowice 

n) ciąg rowerowo – pieszy wraz z przebudową odwodnienia drogi w ciągu DP 1386 R 
oraz DP 1333 R o długości 2,4 km, szerokości min. 2,0 m w miejscowości Świlcza i 
Mrowla 

o) ciąg rowerowo - pieszy wraz z przebudową odwodnienia drogi w ciągu DP 1377 R 
oraz drogi gminnej nr 108766 R o długości 1,5 km, szerokości min. 2,0 m w 
miejscowości Rudna Wielka 

9) Gmina Krasne: 
a) wydłużenie linii autobusowe Rzeszów-Krasne-Palikówka – Przebudowa drogi 

gminnej nr 10 8554 R „Przycznia” w Palikówce na długości 2 800 m. 
b) wydłużenie trasy linii autobusowej od strony Rzeszów Załęże – Budowa drogi 

Mała Kolonia nr 01 8561 R o długości 1 000 m. 
10) Gmina Tyczyn:  

a) parking Park&Ride w Tyczynie na ok. 30 miejsc przy przystanku autobusowym 
(Tyczyn, przy drodze wojewódzkiej nr 878 relacji Rzeszów-Dylągówka, dz. nr 
1135/5, 1133/6 obręb 0001)  

b) parking Park&Ride w Tyczynie na ok. 30 miejsc w pobliżu początki linii 44 MPK 
(Tyczyn, dz. nr 1120/3, 1120/8, 1120/13 obręb 0001) 

c) 4 zatoki autobusowe w ciągu ul. Mickiewicza i Lasek w Tyczynie (Tyczyn, droga 
powiatowa nr 1416R relacji Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa; dz.nr 1725/6 obręb 
0001) 

d) 1 pętla autobusowa w Kielnarowej obok WSIiZ (Kielnarowa, droga powiatowa nr 
1416R relacji Tyczyn-Nowy Borek-Błażowa; dz. nr 1536/1 obręb 0005) 

e) 2 zatoki autobusowe w Kielnarowej Obszary (Kielnarowa, droga powiatowa nr 
1400R relacji Kielnarowa-Chmielnik-Zabratówka; dz. nr 1001 obręb 0005) 



f) 1 zatoka autobusowa w Hermanowej (Hermanowa, droga powiatowa nr 1415R 
relacji Tyczyn-Hermanowa-Straszydle, dz. nr 1004/1, 1348/3 obręb 0004) 

g) 2 zatoki autobusowe w Borku Starym (Borek Stary, droga wojewódzka nr 878 
relacji Rzeszów-Dylągówka; dz. nr 1684/1) 

11) Gmina Trzebownisko: 
a) Rozbudowa drogi gminnej wraz z budową mostu na rzece Wisłok w miejscowości 

Łukawiec-Wólka Podleśna na potrzeby uruchomienia nowej linii autobusowej o 
długości ponad 30 km, na obszarze silnie zurbanizowanym w gminie 
Trzebownisko łączącej tereny strefy ekonomicznej, lotniska Rzeszów-Jasionka z 
centrum gminy a następnie z Rzeszowem. Linia przebiegać będzie przez 
następujące miejscowości gminy Trzebownisko: Trzebownisko, Łąka, Łukawiec, 
Wólka Podleśna, Jasionka, Rudna Mała, Zaczernie, Trzebownisko.  

2. Materiały niezbędne do opracowania przedmiotu zamówienia przekazywane będą 
Wykonawcy, zarówno przez Zamawiającego jak i bezpośrednio przez każdego z Partnerów w 
terminie niewykraczającym poza 31 stycznia 2017 r. 

3. Studium, Specyfikację wraz z Wnioskiem należy sporządzić w sposób rzetelny i zgodny ze 
wszelkimi regulacjami prawnymi w tym zakresie oraz z należytą starannością, w szczególności: 
1) Dokumentacją dla naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze 

pozakonkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 
2020 i dołączonymi do niego załącznikami, która dostarczona zostanie Wykonawcy 
przedmiotu zamówienia niezwłocznie po jej otrzymaniu od Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  
(IZ RPO WP) m.in: 

a) Instrukcją do opracowania Studium wykonalności dla  projektów zgłaszanych  do  
dofinansowania w zakresie określonym w Szczegółowym  Opisie  Priorytetów  
Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa  Podkarpackiego  na  lata  2014-
2020 dla Osi   priorytetowej V. Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.5 Niskoemisyjny 
transport miejski– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; 

b) Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

c) Instrukcją przygotowania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu  
ze środków EFRR; 

d) Dokumentacją dotyczącą weryfikacji technicznej i oceny formalnej dla działania 5.5 
Niskoemisyjny transport miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne; 

e) Dokumentacją dotyczącą oceny merytorycznej dla działania 5.5 Niskoemisyjny transport 
miejski – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. 
Do tego czasu Wykonawca przedmiotu zamówienia powinien przygotowywać Studium 
zgodnie z instrukcją do opracowania studium wykonalności – niskoemisyjny transport 
miejski, stanowiącą załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu ogłoszonego przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego dla MOF (numer naboru: RPPK.05.04.00-IZ.00-18-001/16) 

2) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; 
3) Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2016-2020 wraz z załącznikami (wersja 
obowiązującą na dzień ogłoszenia naboru); 

4) Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020 z dn. 10 kwietnia 2015 r. (wraz ze zmianami); 

5) Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 
2014-2020, zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 18 marca 2015 r.; 

6) Wytycznymi w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020, zatwierdzone 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2016/nab_4_4_mof/zal_2_instrukcja_wypelniania_wniosku_konkurs_mof.pdf
http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2016/nab_4_4_mof/zal_2_instrukcja_wypelniania_wniosku_konkurs_mof.pdf
http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2016/nab_4_4_mof/zal_4_instrukcja_do_zalacznikow_MOF.zip
http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/OS_II_VI/2016/nab_4_4_mof/zal_4_instrukcja_do_zalacznikow_MOF.zip


przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 28 października 2015 r.; 
7) Regulaminem Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
8) Podręcznikiem Beneficjenta opracowanym przez Departament Koordynacji Wdrażania 

Funduszy Unii Europejskiej Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 2016r. 
4. Studium jest opracowywane w powiązaniu z Wnioskiem oraz innymi załącznikami. Informacje 

zawarte we Wniosku, Studium, Specyfikacji oraz pozostałych załącznikach muszą być ze sobą 
zgodne. 

5. Analiza finansowa i ekonomiczna, która jest wymaganym załącznikiem do studium 
wykonalności, powinna być opracowana w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym, jako materiał 
niezbędny do oceny projektu. Przedstawienie arkusza kalkulacyjnego w wersji elektronicznej 
nie zwalnia z obowiązku zaprezentowania w treści studium analiz i obliczeń wraz z 
konkretnym uzasadnieniem. 

6. Wykaz załączników do  Wniosku oprócz Studium, które zobligowany będzie sporządzić 
Wykonawca zostanie wskazany niezwłocznie po ich określeniu i przekazaniu w dokumentacji 
dla naboru przez IZ RPO WP. 

7. Zamawiający jest zobowiązany współpracować z Wykonawcą oraz Partnerami projektu na 
etapie tworzenia przedmiotu zamówienia. 

8. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić za pomocą udostępnionego do tego celu 
Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 (LSI RPO WP 2014-2020), dostępnego pod adresem 
https://gw.podkarpackie.pl/. 

9. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich 
poprawek, uzupełnień, modyfikacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie będzie 
wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny na etapie oceny formalnej oraz oceny 
merytorycznej do momentu podpisania umowy o dofinansowanie oraz bieżący kontakt z 
Partnerami projektu, celem uzyskania w imieniu Zamawiającego wymaganych danych. 

10. W przypadku uwag wynikających z oceny formalnej lub merytorycznej projektu, 
stwierdzonych przez IZ RPO WP, Wykonawca w ramach  wynagrodzenia zobowiązany jest w 
wyznaczonym terminie przez Zamawiającego do poprawy, uzupełnienia Studium, Specyfikacji 
oraz Wniosku jak również jego załączników zgodnie z uwagami IZ RPO WP, jeżeli taką 
konieczność zgłosi Zamawiający, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu ponowne, 
terminowe złożenie poprawionych dokumentów. 

11. Do obowiązków Wykonawcy należy współpraca z Zamawiającym na etapie weryfikacji 
dokumentacji aplikacyjnej, w tym Studium, Specyfikacji oraz Wniosku wraz z załącznikami do 
czasu uzyskania ostatecznej decyzji o dofinansowaniu i podpisania umowy o dofinansowanie 
lub braku dofinansowania. W przypadku decyzji o braku dofinansowania Wykonawca 
zobowiązany jest do przygotowania środków odwoławczych. 

12. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodne z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego oraz opracowany z należytą starannością. 

13. Wykonawca jest zobligowany do udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego  
w związku z przygotowaniem przedmiotu zamówienia, w których uczestniczyć będą również 
Partnerzy projektu,  w trakcie których, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania 
aktualnego stanu zaawansowania prac. O terminie spotkań Wykonawca będzie informowany 
w terminie nie krótszym niż 4 dni robocze od dnia planowanego spotkania. Zamawiający 
przewiduje maksymalnie 4 spotkania. 

14. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia w terminach określonych  
w § 2 niniejszej umowy. 

15. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty w ilości 3 egzemplarzy dla Związku Gmin 
Podkarpacka Komunikacja Samochodowa, oraz  dla każdego z 12  partnerów projektu w ilości 
1 egzemplarza (łącznie 15 egzemplarzy) w wersji papierowej, format A4, w języku polskim, 
trwale spięte oraz tożsamą wersję na nośniku elektronicznym (w plikach .pdf; .doc; .gwp lub 



równoważnych). Analiza ekonomiczno - finansowa załączona do Studium powinna być 
wykonana w aktywnym arkuszu kalkulacyjnym (.xlsx lub równoważnym). 

16. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego Al. Wyzwolenia 6, 35-959 
Rzeszów. 

17. Wykonawca dostarczy również wszelkie użyte rysunki, tabele, wykresy i inne opracowania w 
postaci umożliwiającej ich edycję (wersja źródłowa). 

 
§ 2 

 
1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ustala się na dzień podpisania 

umowy. 
1) Etap I - opracowanie Studium wykonalności, Specyfikacji oraz  Wniosku o dofinansowanie 

realizacji projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia 
zintegrowanego "Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców 
poprzez usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" w terminie 
do ………… lutego 2017r. 

2) Etap II - współpraca z Zamawiającym na etapie weryfikacji dokumentacji projektowej, w tym 
opracowania Studium wykonalności, Specyfikacji oraz  Wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami dla przedsięwzięcia zintegrowanego 
"Rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz poprawa mobilności mieszkańców poprzez 
usprawnienie zrównoważonego transportu publicznego na terenie ROF" do czasu uzyskania 
ostatecznej decyzji o dofinansowaniu projektu oraz podpisaniu umowy na jego realizację lub 
braku dofinansowania wydanej przez IZ RPO WP, w przypadku decyzji o braku 
dofinansowania przygotowanie środków odwoławczych w terminach określonych w 
regulaminie naboru. 

2. Za dzień wykonania I Etapu przedmiotu umowy przyjmuje się dzień otrzymania przez 
Zamawiającego opracowań składających się na przedmiot umowy w wersji ostatecznej, w 
przypadku, gdy Zamawiający odebrał przedmiot umowy. W przypadku, gdy ze względu na 
stwierdzoną wadę Zamawiający nie odebrał przedmiotu umowy uznaje się, że termin wykonania 
przedmiotu umowy określony w ust. 1 nie został dotrzymany. W  takim przypadku, za dzień 
wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się dzień otrzymania przez Zamawiającego opracowań 
stanowiących przedmiot umowy pozbawiony wad. 

3. Za dzień wykonania II Etapu przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania Umowy o 
dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 przez Zamawiającego.    

 
§ 3 

 
1. Odbiór Etapu I przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru, sporządzonego po 

dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji. Procedura odbioru powinna zakończyć się w 
terminie do 5 dni, od daty przekazania przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem poniższych ustępów. 

2. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad. W tym celu Zamawiający zobowiązuje się w 
terminie do 5 dni od daty przekazania przedmiotu umowy zgłosić ewentualne uwagi i podać 
termin ich uwzględnienia, który jednak nie może być późniejszy niż 17 marca 2017 r. Po usunięciu 
wad Wykonawca przekazuje ponownie przedmiot umowy Zamawiającemu, a Zamawiający 
przystępuje do odbioru.  

3. W przypadku, gdy nie zostaną zgłoszone reklamacje w terminie określonym powyżej, przedmiot 
umowy uważa się za odebrany bez wad. 



4. W przypadku, gdy przedłożony ponownie przez Wykonawcę przedmiot umowy pomimo 
zgłoszenia uwag zawiera nadal wady, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu 
umowy i odstąpić od umowy w terminie 10 dni od daty ponownego przedłożenia przez 
Wykonawcę przedmiotu umowy. 

5. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy. Odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 10 dni od dnia przekazania przedmiotu 
umowy. 

6. W przypadku odmowy odbioru przedmiotu umowy Zamawiający nie jest uprawniony do jego 
wykorzystania w całości lub części i nie będzie wykorzystywał przedmiotu umowy w celu 
ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. 

7.  Przez wady rozumie się m. in. niekompletność, oczywiste błędy w tekście oraz niezgodność 
dostarczonego przedmiotu umowy z przepisami prawa lub umową.  

8. Dokonanie odbioru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i nie wyłącza możliwości 
skorzystania przez Zamawiającego m.in. z prawa do naliczania kar umownych, dochodzenia 
odszkodowań, uprawnień z tytułu rękojmi.  

9. Termin wskazany na usunięcie wad nie jest nowym terminem wykonania.  
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udostępnienia przedmiotu umowy określonego w § 1 w 

celu weryfikacji jego treści i zawartości innym podmiotom lub osobom trzecim działającym na 
zlecenie lub za zgodą Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

11. Odbiór Etapu II nastąpi na podstawie pisemnej informacji otrzymanej od Instytucji Zarządzającej 
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego o podpisanej Umowie  
o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 przez Zamawiającego. 

12. W przypadku negatywnej oceny dokumentów aplikacyjnych z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, odbiór Etapu II nastąpi po rozpatrzeniu środków odwoławczych. Pozytywna 
informacja otrzymana od IZ RPO WP, a w przypadku skorzystania ze środków odwoławczych ich 
rozpatrzenie, skutkujące  podpisaniem Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przez 
Zamawiającego stanowi podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę w wysokości, o której 
mowa w § 7 ust. 2 pkt 2. 

§ 4 
 

1.W toku realizacji niniejszego zamówienia Strony wyznaczają swoich przedstawicieli: 
1) Ze strony Zamawiającego: ____________, nr tel. _____________, e-mail _______________ 
2) Ze strony Wykonawcy: ____________, nr tel. _____________, e-mail _________________ 

którzy jednocześnie uprawnieni są do kontroli i odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 
1.  

2. Zmiana osób przedstawicieli Stron , o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany umowy, ale 
wymaga zawiadomienia drugiej strony na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 
§ 5  

 
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich informacji 

mogących mieć wpływ na realizację umowy. Wykonawca udzieli odpowiedzi w formie pisemnej 
na zgłaszane przez Zamawiającego uwagi dotyczące realizacji przedmiotu Umowy, w terminie nie 
dłuższym niż 2 dni robocze, od dnia zgłoszenia. 

2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą musi być prowadzona w języku polskim. 
Korespondencja może być wysłana faksem lub pocztą elektroniczną. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę fachową i dysponuje odpowiednim personelem i 
środkami gwarantującymi profesjonalną i terminową realizację niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością oraz oświadcza, że 
przedmiot umowy będzie kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 



 
§ 6  

 
1. Z chwilą przekazania przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach 

wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów, w 
rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 
2016 r. poz. 666 z późn. zm.), powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy, na 
następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu elektronicznego,  
b) w zakresie wykorzystania i udostępniania przedmiotu umowy w całości lub części, w 

tym m.in. jako materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań, stosowania 
rozwiązań z przedmiotu umowy w innych koncepcjach w całości lub części, 
bezpośrednio lub poprzez zmodyfikowanie lub powiązanie z innymi utworami,  

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy lub jego części - 
wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy przedmiotu umowy, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy 
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo 
egzemplarzy,  

e) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposób inny niż określony w pkt 
d) – poprzez publiczne wyświetlanie,  

f) w zakresie wprowadzania do pamięci komputera lub dystrybucji w sieci 
komputerowej, na przykład w Internecie,  

g) w zakresie korzystania i pobierania pożytków,  
h) wykorzystania całości lub fragmentów dla celów promocyjnych lub reklamowych.  

2. Przeniesienie autorskich praw jest nieograniczone co do liczby egzemplarzy, jak i czasowo i 
terytorialnie.  

3. Wykonawca udziela zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych jak również przenosi 
na Zamawiającego prawo do zatwierdzania wykonania autorskich praw zależnych. 
Wykonawca udziela zgody na dokonywanie wszelkich zmian, przeróbek, adaptacji lub 
modyfikacji przedmiotu umowy, sporządzania wersji obcojęzycznych.  

4. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, że stworzone w ramach umowy utwory będą wynikiem 
jego twórczości i nie będą obciążone wadami prawnymi. W przypadku wystąpienia wad 
prawnych Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od 
dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o tej wadzie. 

 
§ 7 

 
1. Strony ustalają, iż za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, która wynosi: ______ złotych netto (słownie: ______ ) + 
23% stawki podatku VAT, tj. _______ zł brutto (słownie: ___________ ). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 płatne będzie przez Zamawiającego w dwóch 
częściach: 

1) pierwsza  po odbiorze Etapu I – w wysokości do 70% wartości wynagrodzenia brutto, płatne  
w ciągu 14 dni od daty otrzymania od wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, 

2) druga po zakończeniu Etapu II – w wysokości pozostałej wartości wynagrodzenia,  
o którym mowa w § 7 ust. 1, które będzie płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania od 
wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

3. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
4. Wykonawca oświadcza, że określone w § 7 ust. 1 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 



5. Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonanie I etapu zamówienia, o którym § 7 ust. 2 pkt. 1 
niniejszej umowy będzie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń Protokół odbioru 
zamówienia, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego z dnia 
______________ . 

6. Podstawą wystawienia faktury VAT za wykonanie II etapu zamówienia, o którym § 7 ust. 2 pkt. 2 
niniejszej umowy będzie dzień podpisania Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przez 
Zamawiającego. 

7. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a jego pełna nazwa dla 
celów identyfikacji podatkowej brzmi:  

Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa, 35-959 Rzeszów, Al. Wyzwolenia 6, 
NIP: 5170283749 

8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług NIP: ………………….. . 
 

§ 8  
 

1. W przypadku  nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji umowy, niewykonania przedmiotu 
umowy lub w przypadku opóźnień w jego wykonaniu względem umówionych  terminów 
wykonania poszczególnych elementów  zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo 
natychmiastowego odstąpienia od Umowy. Jeśli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w 
sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może odstąpić od umowy po uprzednim 
bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu do zmiany sposobu 
wykonania. 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem 
nieważności,  w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od 
umowy. 

3. W przypadku nieterminowego wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2%  wynagrodzenia umownego 
brutto, należnego za dany etap realizacji przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

4. Za opóźnienie w usunięciu usterek (wad) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wynagrodzenia umownego 
brutto, należnego za dany etap realizacji przedmiotu zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia 
umownego brutto. 

6. Strony postanawiają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia 
od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 15% wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 

7. W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, Strony 
mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie 
cywilnym. 

8. Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez stronę 
uprawnioną do jej naliczenia, w terminie wskazanym w nocie, nie krótszym niż 7 dni od jej 
wystawienia. 

 
 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z przedmiotowej 

umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i zgody obu stron.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  



3. Spory wynikłe na tle wykonania umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy miejscowo 
dla Zamawiającego.  

4. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności z niniejszej umowy względem Zamawiającego.  

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 

 
   ____________________                                             ____________________ 

  Zamawiający           Wykonawca  
       

 


