
 
 

 

 
 
Nr sprawy FZP.1.2013  

ZAŁ ĄCZNIK NR 5 
 

UMOWA(WZÓR)  NR ………. 
 
zawarta w dniu ……………… 2013 r. 
Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  
 REGON  311019480,  NIP 668 187 54 86, 
 
 reprezentowaną przez: 
Jana Nowaka – Wójta Gminy 
przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy 
Zwaną dalej „Zamawiającym  
a 
______________________________________________________________ 
 
NIP ____________________________REGON ______________________ 
reprezentowanym przez: 
______________________________________________________________ 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z „Regulaminem 
Udzielania Zamówień Publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Gminy Kawęczyn oraz jednostkach 
organizacyjnych” przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Kawęczyn Nr 42/2013 z dn. 09.07.2013 r. 
pn. „Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2014-2020” została zawarta umowa o 
następującej treści:  

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie  opracowania Strategia Rozwoju Gminy 
Kawęczyn na lata 2014-2020” .  

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu 
ofertowym i obowiązującymi przepisami prawa. 

 
§ 2 

Do szczegółowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.: 
1) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 46. ustawy z 

dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

2) przygotowanie wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzania badań, ankiet analiz, a 
także materiałów informacyjnych i prezentacji multimedialnych. 

3) udział w posiedzeniach Komisji oraz sesjach Rady Gminy, 
4) przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych dokumentu, a także organizację i 

przeprowadzenie spotkań informacyjnych: z mieszkańcami Gminy, z organizacjami 
pozarządowymi, z radnymi, z sołtysami, z pracownikami urzędu, z przedsiębiorcami, itp. 

5) przeprowadzenie analizy oraz opracowanie rejestru wniosków z przeprowadzonych konsultacji 
społecznych wśród mieszkańców Gminy, instytucji pozarządowych oraz przedstawicieli innych 
środowisk branżowych, 

6) przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji Strategii oraz wszelkich 
niezbędnych dokumentów wykonawczych, 

7) uzyskanie zatwierdzenia ostatecznej wersji Strategii przez Zamawiającego, 
8) przygotowanie wersji pełnej opracowania - 10 egzemplarzy, formatu A4 zbindowane, wydruk 

kolorowy, 

 



 
 

 

9) przygotowanie wersji skróconej w formie broszury – max 10 str., prezentującej w skrócie 
założenia strategii, misję rozwoju Gminy do 2020 r., cele strategiczne oraz priorytety rozwoju 
dla Gminy w formacie do uzgodnienia z Zamawiającym, jednak nie mniejszym niż A5, w 
języku polskim niemieckim i angielskim – w ilości 30 sztuk, 

10) przekazanie wersji elektronicznej materiałów wymienionych w pkt 18 i 19 w formacie pdf. 
oraz doc. (jeżeli tabele lub załączniki zostały sporządzone w formacie xls należy je dołączyć do 
wersji elektronicznej z aktywnymi/otwartymi formułami), a także prezentacji multimedialnych 
w formacie ppt. – 2 komplety. 

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o występujących trudnościach w realizacji 
przedmiotu umowy. 

 
§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się przyjąć opracowanie lub odmówić jego przyjęcia w terminie 
7 dni od dnia jego dostarczenia przez Wykonawcę. 

2. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że opracowanie  zawiera wady o charakterze 
jakościowym, niezgodne ze zobowiązaniem  Wykonawcy, o którym mowa w par. 1 i 2 
umowy, Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do usunięcia w/w wad w terminie 14 
dni od dnia doręczenia wezwania wykonawcy. 

3. Do szczegółowych obowiązków Zamawiającego należy m.in.: 
1) współdziałanie z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji 

Umowy, 
2) dotrzymywanie obustronnie ustalonych terminów, 
3) udzielenie Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących 

się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, o ile nie są objęte prawnie chronioną tajemnicą, 

4) terminowa zapłata Wynagrodzenia. 
 

§ 4 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz 

uprawnieniami, niezbędnymi do należytego zrealizowania przedmiotu umowy określonego w § 
1 i 2 i zobowiązuje się wykonać zamówienie ze szczególną starannością, według najlepszej 
wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i przyjętych 
standardów, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie 
działalności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości, a także mając na 
względzie ochronę interesów Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy będzie wykorzystywał 
jedynie materiały, utwory, dane i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych, 
majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych 
lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych 
osobowych osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność 
względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wad prawnych przedmiotu umowy. 
 

§ 5 
Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w 
zapytaniu ofertowym i złożonej ofercie cenowej na dzień: 30.03.2014 r.   
 

§ 6 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
w kwocie..........................................................................zł brutto.  
(słownie ......................................................................................................................................... ) 
2. Kwota z ust.1 obejmuje także wynagrodzenie wykonawcy za przeniesienie praw autorskich do 
opracowania. 
 



 
 

 

§ 7 
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonane będzie na podstawie dwóch faktur: 

pierwszej po zakończeniu I etapu w wysokości 40% całkowitego wynagrodzenia (kiedy ma być 
wystawiona?) i drugiej końcowej wystawionej przez Wykonawcę, po odbiorze przedmiotu 
zamówienia wraz z końcowym protokołem odbioru.  

2. Zapłata przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy .......................................................... 
zostanie dokonana w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego z 
zastrzeżeniem par.7 ust.3. 

3. W sytuacji, o której mowa w par.3 ust.2 umowy, zamawiający przekaże Wykonawcy 
wynagrodzenie po usunięciu przez niego wad jakościowych opracowania. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi - w 

wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad. 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 2, Zamawiający jest uprawniony do 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w 
wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto ( z wyłączeniem okoliczności ujętych w 
par.9). 

§ 9 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego a także w 

razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Wykonawca lub Zamawiający może odstąpić od umowy wskutek zdarzenia bądź połączenia 
zdarzeń obiektywnie niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, które uniemożliwiają 
wykonanie części lub całości zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, których strony nie 
mogły przewidzieć, zapobiec, poprzez działanie z należytą starannością, przewidzianą dla 
cywilno prawnych stosunków zobowiązaniowych. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie jednego miesiąca licząc od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach i pisemnego poinformowania o nich drugiej strony 
. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca 
ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy. 

 
§ 10 

1. Do kontaktów i koordynowania spraw związanych z realizacją zakresu merytorycznego umowy 
w poszczególnych urzędach strony wyznaczają następujące osoby: 
· Ze Strony Zamawiającego: ………………………………tel………………. 
· Ze Strony Wykonawcy: ……………………………………tel………………. 
 
 

§ 11 
1. Przedmiot umowy opisany w § 1 ma charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zm.), 
dalej jako „Prawo autorskie”. 

2. Wykonawca przenosi z chwilą przyjęcia  przez  Zamawiającego przedmiotu umowy, o którym 
mowa w § 1 zgodnie z par.3 ust.1, autorskie prawa majątkowe do Opracowania na 
następujących polach eksploatacji, wymienionych w art. 50 Prawa autorskiego: 



 
 

 

a) utrwalenia i zwielokrotniania Opracowania – wytwarzanie i odtwarzanie określoną 
techniką egzemplarzy Opracowania, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, techniką zapisu komputerowego; 

b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Opracowanie utrwalono; 
c) rozpowszechniania Opracowania w inny sposób niż określony w punkcie 2 – publiczne 

wystawienie, wyświetlenie, ponowna publikacja, a także publiczne udostępnienie 
Opracowania, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie 
przez siebie wybranym, w tym w sieci internet; 

d) jego wypożyczania, najmu, dzierżawy lub wymiany nośników, na których Opracowanie 
utrwalono; 

e) sporządzania wersji obcojęzycznych. 
F) nanoszenia zmian.(?) 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Opracowań oraz prawa wykonywania i 
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Opracowań jest nieograniczone 
terytorialnie. Zamawiający może wykorzystywać Opracowania na całym świecie, we 
wszystkich mediach, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej, przez cały 
czas trwania praw majątkowych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian lub uaktualnień w Opracowaniach, 
nawet po akceptacji przedmiotu zamówienia po odebraniu  gotowego opracowania na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Wykonawca odpowiada za naruszenie autorskich praw majątkowych i dóbr osobistych osób 
trzecich, odnoszących się do przedmiotu umowy oraz oświadcza, że wszystkie wyniki prac 
mogące stanowić przedmiot praw autorskich, będą oryginalne, bez niedozwolonych 
zapożyczeń z utworów osób trzecich, a także nie będą naruszać autorskich praw majątkowych i 
dóbr osobistych osób trzecich. 

 
§ 12 

1. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nie 
przewidziane w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku z 
wykonywaniem umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z przysługującego 
Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

 
§ 13 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści wybranej 
oferty z zastrzeżeniem w ust.2. 

2. Zmiana postanowień warunków Umowy w zakresie sposobu bądź terminu realizacji Umowy 
może nastąpić w następujących przypadkach: 

a) zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do prawidłowej realizacji 
niniejszego zamówienia, 

b) zmiany obowiązujących dokumentów strategicznych regionalnych, krajowych lub 
wspólnotowych odnoszących się do prawidłowej realizacji niniejszego zamówienia, 

c) zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron niniejszej Umowy, powodujących 
konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji prac przewidzianych w zapytaniu 
ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy, gdy dalsza realizacja prac na 
dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych 
warunków i postanowień Umowy, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, 

d) konieczności wykonania dodatkowych badań, analiz, konsultacji, uzgodnień 
nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia a niezbędnych do prawidłowego 
wykonania zamówienia, objętego niniejszą Umową wymagających poniesienia 
dodatkowych rażąco wysokich kosztów w stosunku do  przewidzianego wynagrodzenia, 

3. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

 
 
 



 
 

 

 
§ 14 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
2. Spory mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny, 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 15 
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: 
1) Zapytanie ofertowe- zał. Nr 1 
2) Oferta Wykonawcy- zał.nr 2 
 

§ 16 
Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
          
 
                  ZAMAWIAJĄCY                                                                          WYKONAWCA 
 


