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Umowa Nr ………………….. 

 
Zawarta w dniu ………….  w Ostrowcu Św. pomiędzy: 
Powiatem Ostrowieckim – Zarządem Powiatu z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim,  
ul. Iłżecka 37; NIP: 661-219-82-32 reprezentowanym przez: 
 

1. Starostę Powiatu          – Zbigniew Duda 
2. Wicestarostę Powiatu Ostrowieckiego – Eligiusz Mich  

 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a 
…………………………………………, z siedzibą ……………………………………. 
…………………………………. 
NIP:………………………….; REGON:…………………………………………., 
 
reprezentowanym przez: 
 

1. ………………………………. 
 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 
 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające  
na opracowaniu: „Aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Ostrowieckiego 
do roku 2020”, zwanej dalej Strategią, w oparciu o zadania określone w ustawie o 
samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz.595) oraz inne ustawy szczególne. 
2.  Niniejsze opracowanie zostanie wykonane zgodnie z zaleceniami i wymogami zawartymi 
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 stanowiący 
integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 2 

 
1. Strategia będzie zawierała w szczególności następujące treści: 

a) diagnozę sytuacji gospodarczej i społecznej obszaru objętego Strategią, przygotowaną 
w oparciu o dane aktualne oraz dane z ostatnich 5 lat. 

b) analizę i wnioski z realizacji dotychczasowej lokalnej strategii w kontekście   
wykorzystania dla potrzeb opracowania aktualnej Strategii; 

określenie najważniejszych cech (analiza SWOT) warunkujących rozwój obszarów  
i społeczności lokalnych zamieszkujących teren objęty Strategią, w tym obszarów 
funkcjonalnych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 
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c) określenie wizji, misji i strategicznych kierunków rozwoju obszaru objętego Strategią,    
     określenie zbieżności i wzajemnych relacji dokumentu z europejską polityką spójności  
     (Strategia Europa 2020) oraz innymi politykami europejskimi (WRS) 2014-2020; a na   
     poziomie krajowym ze: Strategią Rozwoju Kraju 2020, Krajową Strategią Rozwoju   
     Regionalnego 2010-2020 oraz Strategią Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do  
     2020r. oraz dokumentami wyszczególnionymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia. 

2. Zakres realizacji usługi obejmuje: 
a) opracowanie projektu Strategii; 
b) poddanie projektu Strategii konsultacjom społecznym, w tym przygotowanie prezentacji 

multimedialnej do projektu – opisującej najważniejsze założenia i treści projektu 
(minimum przedstawienie metodologii i zakresu opracowania, opis uwarunkowań 
rozwojowych obszaru objętego Strategią, wskazanie misji, celów oraz opis narzędzi 
monitoringu realizacji celów); 

c) zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji, podczas której zostanie zaprezentowana 
Strategia w formie prezentacji multimedialnej, zarejestrowane wszystkie zgłoszone 
uwagi i propozycje oraz sporządzenie listy obecności jej uczestników; 

d) przedłożenie Zarządowi Powiatu ostatecznej wersji Strategii, z uwzględnieniem  
zaleceń i uwag, a także wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych  
w uzgodnionym wspólnie terminie;  

e) przekazanie zaakceptowanego przez Zamawiającego ostatecznego dokumentu  
w czterech egzemplarzach w wersji pisemnej i elektronicznej (plik PDF, Microsoft 
Office lub równoważne) na podstawie protokołu zdawczo-odbiorowego;  

3. Aktualizowana Strategia musi być zgodna z dokumentami strategicznymi o charakterze 
regionalnym, krajowym jak i wspólnotowym. 

 
§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 
 
1.  Wykonawca zobowiązuje do:  
     a) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu wszelkiej staranności, w oparciu  

      i zebrane dane źródłowe, informacje oraz wnioski zebrane z przeprowadzonych   
      spotkań i konsultacji społecznych; 

     b) wykonania przedmiotowego dokumentu z uwzględnieniem stanu faktycznego i    
      prawnego przed dniem przedłożenia go Zamawiającemu; 

     c) współpracy z Zamawiającym oraz do stosowania się do uwag i sugestii    
       Zamawiającego w trakcie opracowywania Strategii; 

     d) ochrony interesów Zamawiającego wobec osób trzecich przy wykonywaniu     
       aktualizacji  dokumentu; 

     e)   usunięcia w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania od Zamawiającego, stwierdzonych  
       wad i usterek w opracowaniu w trakcie odbioru przedmiotu umowy. 
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2. Wszelkie materiały i dokumenty, które weszły w posiadanie Wykonawcy w związku  
 z realizacją przedmiotu umowy, w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, są  
 i pozostaną własnością Zamawiającego. 

3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 7 pkt. 1, Wykonawca przenosi na  
Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do nieograniczonego w czasie  
korzystania i rozporządzania dokumentem w kraju i za granicą. 

4. Wszelkie dokumenty i opracowania, sporządzone przez Wykonawcę w trakcie trwania 
niniejszej umowy, zostaną przekazane Zamawiającemu nie najpóźniej niż w dniu 
rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy. Wykonawca zatrzyma kopie takich 
dokumentów. 

 
§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 
 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
b) współdziałania z Wykonawcą na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy  

  w  zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy; 
c) udzielania Wykonawcy wszelkich informacji oraz przekazywania materiałów 

  i dokumentów będących w jego posiadaniu niezbędnym do prawidłowej i terminowej    
  realizacji umowy; 

d)  przekazania w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy na adres mailowy osoby   
 wskazanej w umowie do kontaktu ze strony Wykonawcy, danych kontaktowych (imię  
 i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy) osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze  
 strony  Zamawiającego; 

e) udziału w spotkaniach z Wykonawcą związanych z opracowaniem poszczególnych 
etapów projektu Strategii. 

 
§ 5 

 
1. Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia z ramienia Wykonawcy 

będzie: ……………………………….… . 
2. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą przy realizacji zamówienia i odbioru 

przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego będzie:  
     Pan Dariusz Wilczak – Kierownik Referatu Rozwoju, Funduszy Strukturalnych i 

Informacji; tel./041/247 61 36; dariusz_wilczak@starostwo.ostrowiec.eu 
3. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie obowiązywania umowy, jak również po jej 

wygaśnięciu, do zachowania pełnej poufności w stosunku do wszelkich informacji 
wynikających z niniejszej umowy i nie wyjawi ich żadnym osobom trzecim,  
z wyłączeniem uprawnionych organów kontroli. 
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§ 6 
Odbiór przedmiotu umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówienia, stanowiącego przedmiot                          

niniejszej umowy i doręczenia go w czterech egzemplarzach, w wersji papierowej i 
czterech egzemplarzach wersji elektronicznej, oraz złożenie w siedzibie  Zamawiającego, 
w terminie do 30 czerwca  2015r. 

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do przekazania przedmiotowej dokumentacji w formie 
elektronicznej lub przesyłką kurierską w celu akceptacji dokumentacji wymienionej  
w § 1 pkt.1.  

3. Potwierdzeniem przyjęcia przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji  jest podpisanie 
przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zdawczo - odbiorczego. 

  
§ 7 

Warunki płatności 
 
1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości  
      ……………… zł brutto (słownie: ………………………………………  zł),  
      w tym podatek VAT wg stawki 23%, tj. …………. zł,  przelewem na rachunek bankowy   
      Wykonawcy.  
2. Podstawą do wystawienia faktury będzie końcowy protokół zdawczo – odbiorczy, 

podpisany przez strony i zawierający oświadczenie Wykonawcy, ze przedmiot umowy  
w całości został wykonany bez wad.  

3. Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie płatna w ciągu 30 dni od dnia 
otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy. 

4. Za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe 
odsetki za zwłokę. 

 
§ 8 

 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 pkt.1 ustala się na:   
      30.06.2015r. 
2. Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych od Wykonawcy w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w następujących 
wysokościach: 
a) za odstąpienie Wykonawcy od umowy - 10% wartości umowy; 
b) za odstąpienie od umowy Zamawiającego z winy Wykonawcy - 10% wartości umowy; 
c) za opóźnienie w realizacji zamówienia za każdy dzień zwłoki – 0,5 % wartości umowy. 

3. W przypadku gdy wysokość szkody przewyższy wartość kar umownych Zamawiający ma 
prawo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
 
 

 



5 

 

§ 9 
 

1. Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy może zawrzeć na piśmie umowę o 
podwykonawstwo w celu zlecenia części prac związanych z aktualizacją strategii, jednak 
część ekspercka musi być wykonana przez Wykonawcę samodzielnie.  

2. Wykonanie części przedmiotu umowy przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy.  

3. Wykonawca zlecając prace Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie 
przestrzegać przepisów wynikających z art. 647 kodeksu cywilnego i przepisów ustawy – 
Prawo zamówień publicznych. 

§ 10 
 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla   
     siedziby  Zamawiającego. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy oraz harmonogramu rzeczowego            
wykonywania prac wymagają  zachowania  formy  pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
 

                   Zamawiający:       Wykonawca: 

 


