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Załącznik nr 4 
 

PROJEKT 
UMOWA GKUHiR.7031……..2017 

 
zawarta w dniu …………………………………. r. w Szczyrku pomiędzy:  
 
Gminą Szczyrk z siedzibą w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43- 370 Szczyrk, zwaną dalej „Gminą”, 
w imieniu której działa - ………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………., 

 
a  
……………………………………………………………………………………………………… z siedzibą w 
…………………………………………………….., wpisanym do KRS pod numerem ……………, NIP: ………………..; 
REGON: ……………………, 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 
którą/ego reprezentuje: 

………………………………………………………, 
 
 
zwane dalej łącznie „Stronami” 
 
 
Ze względu na wartość zamówienia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 

r., poz. 2164 ze zmianami, tekst jednolity) nie stosuje się (art. 4 pkt 8 tej ustawy). 
 
Gmina realizując zadania własne określone w art.18 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), a Wykonawca – zadania 
wynikające z przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej, zawierają umowę następującej 
treści: 

 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania na rzecz Gminy usługi opracowania Programu 

Rewitalizacji Gminy Szczyrk, zwanego dalej „Opracowaniem”. 
2. Wykonawca wykona Opracowanie w formie ujednoliconego dokumentu Opracowania. 

3. Opracowanie zostanie wykonane zgodnie z: 
a. ofertą Wykonawcy z dnia ……………………….r., będącą odpowiedzią na zapytanie ofertowe 

Gminy opublikowane w dniu ………………………….r. 
b. aktualnymi na dzień wykonania usługi wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, 
c. zapisami załącznika nr 1 do Regulaminu Konkursu Dotacji – „Definicja rewitalizacji oraz 

cechy i elementy programów rewitalizacji”, opublikowanym w dniu 29 lutego 2016 r. na 

stronie internetowej http://rops-katowice.pl/2016/02/29/konkurs-dotacji-dla-gmin-na-
opracowanie-albo-aktualizacje-programow-rewitalizacji/#more-665 ,  

d. zakresem prac ujętym w projekcie pn. „Program Rewitalizacji Gminy Szczyrk”, który 

został - zgodnie z Uchwałą nr 1886/139/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 
20 września 2016 r. - wybrany do dofinansowania w ramach konkursu „Śląskie 
programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą merytoryczną, personelem 
i warunkami technicznymi koniecznymi dla wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca wykona Opracowanie z zachowaniem najwyższej staranności oraz zasad 
profesjonalizmu właściwych dla tego rodzaju prac. 

6. W ramach realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
a. przygotowywania i przedstawiania do akceptacji przedstawiciela Gminy projektów 

wszelkich dokumentów, których wytworzenie jest niezbędne do realizacji Opracowania, 

takich jak np. materiały informacyjne, korespondencja, formularze badawcze, analizy 
tematyczne, 

b. uczestnictwa na wezwanie przedstawiciela Gminy w spotkaniach konsultacyjnych 
w siedzibie Gminy, mających na celu omówienie postępu prac nad Opracowaniem 

http://rops-katowice.pl/2016/02/29/konkurs-dotacji-dla-gmin-na-opracowanie-albo-aktualizacje-programow-rewitalizacji/#more-665
http://rops-katowice.pl/2016/02/29/konkurs-dotacji-dla-gmin-na-opracowanie-albo-aktualizacje-programow-rewitalizacji/#more-665
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i poczynienie bieżących ustaleń realizacyjnych, w tym w naradach i spotkaniach 
koordynacyjnych Zespołu Gminnego ds. Rewitalizacji.  

c. doradztwa na rzecz Gminy w zakresie planowania, realizacji i finansowania działań 
rewitalizacyjnych ujętych w projekcie Opracowania, 

d. niezwłocznego informowania przedstawiciela Gminy o wszelkich zdarzeniach istotnych 
dla realizacji Opracowania, w tym o ewentualnych zidentyfikowanych zagrożeniach 
dla sprawnej i terminowej realizacji umowy, 

e. dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Gminy w liczbie 4  wydrukowanych 
egzemplarzy oraz w formie elektronicznej w postaci pliku lub plików w formatach 
pakietu Microsoft Office oraz .pdf. 

7. Gmina zobowiązuje się do udostępnienia Wykonawcy posiadanych przez Gminę informacji, 
które będą niezbędne dla realizacji Opracowania, bez ich przetwarzania. 

8. Przedstawicielem Gminy do kontaktu w sprawie realizacji umowy jest: ………………………………, nr 

tel. ……………….., e-mail: ………………………………….., a w przypadku jego nieobecności: 
………………………………, nr tel. ……………….., e-mail: ………………………………….. 

9. Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktu w sprawie realizacji umowy jest: 
………………………………, nr tel. ……………….., e-mail: ………………………………….., a w przypadku jego 
nieobecności: ………………………………, nr tel. ……………….., e-mail: ………………………………….. 

 
§ 2 

Termin i warunki wykonania 
 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy w terminie do 

08 maja 2017 r.  
2. Gmina dokona protokolarnego odbioru przedmiotu umowy w terminie do 40 dni od dnia 

dostarczenia przez Wykonawcę kompletnego projektu Opracowania. 
3. W razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Gmina 
może odstąpić od umowy w terminie siedmiu dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

 

§ 3 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

 
1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, Gmina zapłaci Wykonawcy jednorazowe wynagrodzenie 

w kwocie ………………. zł (słownie: ……………………………………………………………….) brutto. 
2. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po zrealizowaniu 

przedmiotu niniejszej umowy, potwierdzonym protokołem odbioru stwierdzającym należyte 
wykonanie przedmiotu umowy. Brak protokołu oznacza, że wierzytelność nie jest wymagalna. 

3. Wynagrodzenie zostanie uregulowane przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze 

VAT, wystawionej przez niego na: Gminę Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43- 370 Szczyrk, NIP: 937 
26 53 068. 

4. Gmina wypłaci Wykonawcy należną kwotę w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury 
VAT, z uwzględnieniem ust. 3. 

5. W przypadku, gdyby - po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Katowicach oraz Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego – Burmistrz 
Szczyrku odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 

projektu Opracowania, wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 ulegnie zmniejszeniu o cenę 
brutto określoną przez Wykonawcę w złożonej ofercie – w punkcie 4 formularza ofertowego w 
pozycji tabeli o liczbie porządkowej 7 dla działania o nazwie Przeprowadzenie strategicznej 
oceny oddziaływania na środowisko. 

 
§  4 

Autorskie prawa majątkowe 
 
1. Wykonawca przenosi na Gminę autorskie prawa majątkowe do Opracowania oraz do utworów, 

których wytworzenie przez Wykonawcę stanowi element działań niezbędnych do realizacji 
Opracowania, w tym prawo do dalszego nimi rozporządzania, na wszystkich istniejących w dniu 
zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, tj.: 

a. utrwalania i reprodukowania dowolną techniką w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową dla celów 
dokumentacyjnych, informacyjnych, wydawniczych i reklamowych, 
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b. rozpowszechniania w inny sposób, w szczególności publicznego wykonania, 
wyświetlania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania  w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym 
rozpowszechniania w sieci teleinformatycznej. 

2. W ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, Wykonawca 
przenosi na Gminę autorskie prawa zależne do przedmiotu umowy, obejmujące prawo 
dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań przedmiotu umowy oraz 

korzystania z tak powstałych opracowań i rozporządzania prawami do nich w zakresie i na 
polach eksploatacji określonych w ust.1. 

3. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust.1, następuje z chwilą przyjęcia 
przedmiotu umowy przez Gminę i nie wymaga odrębnego oświadczenia Wykonawcy oraz nie 
będzie limitowane czasowo ani terytorialnie. 

4. Wykonawca akceptuje dalsze przeniesienie przez Gminę majątkowych praw autorskich, o 

których mowa w ust.1 oraz praw zależnych, o których mowa w ust. 2 na Województwo Śląskie. 
5. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy nie będzie obciążony prawami osób trzecich, ani 

też nie będzie naruszać praw osób trzecich. 
6. W razie skierowania przeciwko Gminie roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia 

jakichkolwiek  praw w stosunku do przedmiotu umowy, Gmina zawiadomi o tym fakcie 
niezwłocznie Wykonawcę, który zobowiązany jest do zaspokojenia tych roszczeń i zwolnienia 
Gminy od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

 
§ 5 

Kary umowne 
 
1. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy 

określonego w § 2 ust. 1 Wykonawca zapłaci Gminie karę umowną w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia. 

Kara z tego tytułu będzie naliczana do dnia podpisania protokołu odbioru stwierdzającego 
należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. W przypadku dostarczenia Gminie wadliwego przedmiotu umowy, Wykonawca usunie wady 
w terminie wskazanym przez Gminę, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia 

sporządzenia protokołu odbioru stwierdzającego wady przedmiotu umowy. W przypadku 
przekroczenia ustalonego terminu usunięcia wad Wykonawca zapłaci Gminie karę umowną w 

wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy 
dzień opóźnienia. Kara z tego tytułu będzie naliczana do dnia podpisania protokołu odbioru 
stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

3. W każdym przypadku, kiedy Gmina na mocy postanowień niniejszej umowy odstąpi od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Gminie karę umowną 
w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.  

4. Jeżeli w związku z przekroczeniem przez Wykonawcę terminu wykonania umowy, dojdzie do 

utraty przez Gminę części lub całości dofinansowania w ramach programu „Śląskie programy 
rewitalizacji – wsparcie dla gmin”, Wykonawca zapłaci Gminie karę umowną w wysokości 
wartości utraconego przez Gminę dofinansowania. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych przez Gminę kar z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

 
§ 6 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady 
 

1. Wykonawca udziela Gminie dwudziestoczteromiesięcznej gwarancji jakości na przedmiot 
umowy, licząc od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru stwierdzającego 
należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Rękojmia za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy jest równa okresowi gwarancji i wynosi 

24 miesiące licząc od dnia następującego po dniu podpisania protokołu odbioru stwierdzającego 
należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

3. W przypadku ujawnienia wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Gmina na piśmie 
poinformuje Wykonawcę o stwierdzonych wadach, wskazując termin ich usunięcia. Wykonawca 
jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad. W przypadku nie usunięcia wady przez 
Wykonawcę, Gminie będzie przysługiwać prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 
 



 
 

4 

 

§ 7 
Ochrona danych osobowych 

 
W przypadku, gdy w ramach realizacji niniejszej umowy Wykonawca przetwarzał będzie dane 
osobowe, zobowiązuje się on do przedsięwzięcia środków przewidzianych w przepisach art. 36-39a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w 
celach ochrony powierzonych mu do przetwarzania w związku z realizacją niniejszej umowy 

danych. Strony w przypadku takiej konieczności zawrą odrębną umowę dotyczącą powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. 

 
§ 8 

Postanowienia końcowe 
 

1. Strony oświadczają, że ich celem jest rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów 
dotyczących treści i wykonania niniejszej umowy w drodze polubownej. W przypadku 

niemożności osiągnięcia polubownego rozwiązania sporów wynikłych na tle stosowania 
niniejszej umowy, rozstrzygającym spór będzie sąd miejscowo właściwy dla Gminy. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy i dwa dla Gminy. 

4. Integralną część umowy stanowią:  
załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe z dnia …  
załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy z dnia … 

 
 
 
 

GMINA 
        WYKONAWCA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


