
 
 

UMOWA NR   /2022  

zawarta w dniu              r. w Częstochowie pomiędzy: 

 

Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa 

Śląskiego z siedzibą: 42-217 Częstochowa, ul. Szymanowskiego 1, 

zarejestrowanym w Rejestrze Stowarzyszeń Sądu Rejonowego w 

Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000821458, 

NIP 573 291 67 06, REGON 385203472 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a  

.......................................... 

reprezentowanym przez: 

zwanymi w dalszej części umowy „Stronami” 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę: 

1.1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Strategii 

Rozwoju Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 

2021-2027, z perspektywą do 2030 roku. 



 
1.2. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju 

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-

2027, z perspektywą do 2030 roku 

1.3. Przeprowadzenie ewaluacji trafności, przewidywanej 

skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Subregionu 

Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z 

perspektywą do 2030 roku. 

1.4 Opracowanie :  

 1.Raportu z przeprowadzonych konsultacji,  

 2.Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii 

 wraz ze streszczeniem w języku niespecjalistycznym,  

 3. Pisemnego podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 

 ustawy ooś,  

 4. Uzasadnienia, o którym mowa w art. 42 ust. 2 ustawy ooś, 

 zawierającego informacje o udziale społeczeństwa w 

 postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod 

 uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i 

 wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa,  

 5. Rekomendacji dot. zamian zapisów w projekcie Strategii 

 opracowane na podstawie SOOŚ oraz konsultacji społecznych, 

 6. Raportu z ewaluacji ex ante wraz z rekomendacjami , w celu 

 wprowadzenia ewentualnych zmian w dokumencie Strategii w 

 wyniku przeprowadzenia ewaluacji  

2. Przedmiot Umowy, o którym mowa w ust. 1, należy wykonać zgodnie z 

opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania 

ofertowego; 



 
3. Zamówienie o wartości mniejszej od  kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych 

 

§ 2. 

Obowiązki Stron 

1. Wykonawca zobowiązuje się do terminowej realizacji Przedmiotu 

Umowy, zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawa obowiązującymi w tym 

zakresie. 

2. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i uprawnieniami 

niezbędnymi do należytego zrealizowania Przedmiotu Umowy; 

2) wykona Przedmiot Umowy ze szczególną starannością, według 

najlepszej wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem obowiązujących 

przepisów prawa oraz standardów i postanowień Umowy, 

profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, 

wykorzystując wszystkie posiadane możliwości, a także mając 

na względzie ochronę interesów Zamawiającego; 

3. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych 

przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań wynikających z Umowy podczas 

wykonywania prac objętych Umową. 

4. Bieżące kontakty pomiędzy Stronami odbywać się będą – w zależności 

od potrzeb – drogą elektroniczną, telefonicznie, w formie spotkań w 

siedzibie Zamawiającego lub on-line. 

 

§ 3.  

Termin wykonania Przedmiotu Umowy 

1. Termin rozpoczęcia obowiązywania Umowy ustala się na dzień 

podpisania Umowy. 

2. Termin opracowania raportu metodycznego do 10 dni od dnia podpisania 

umowy 



 
3. Termin realizacji umowy 31-10-2022r. 

 

 

§ 4. 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za należytą realizację Przedmiotu Umowy ustala się na 

kwotę netto: …………………….powiększoną o podatek od towarów i usług 

w wysokości ……………………co daje kwotę brutto w wysokości 

………………zł (słownie: ……………………gr). Wynagrodzenie zostało 

ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku VAT. 

2. W przypadku zmiany urzędowej stawki VAT strony umowy zobowiązują 

się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT 

i wartości brutto umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter całkowity, 

obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy.  

4. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT, na rachunek 

bankowy Wykonawcy o numerze            

……………………………………………..  

5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług 

oraz że został mu nadany następujący Numer Identyfikacji Podatkowej 

……………………………………. 

6. Za dzień dokonania zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że:  

1) nie zalega w uiszczaniu świadczeń publicznoprawnych, w 

szczególności nie zalega w zapłacie podatku VAT; 

2) wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia, 

wynikającego z Umowy, wyłącznie przelewem na wskazany rachunek 

bankowy; 



 
3) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy 

…………………………………………… jest właściwy do uregulowania należności 

wynikającej z niniejszej umowy, służy do rozliczeń finansowych w 

ramach wykonywanej przez Wykonawcę działalności gospodarczej i 

jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 

37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Rachunek jest zgłoszony w 

…………………………………………………………………….. i widnieje w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 

VAT.  

 

§ 5. 

Prawa autorskie 

1. Przedmiot Umowy ma charakter utworu w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

zwanej dalej „Prawem autorskim”. 

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, 

przenosi z chwilą dostarczenia Zamawiającemu poszczególnych 

produktów, o których mowa w § 1 ust. 1.4 autorskie prawa majątkowe 

do Przedmiotu Umowy na wszystkich polach  eksploatacji.  

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Przedmiotu 

Umowy Zamawiający nabywa, w ramach wynagrodzenia z tytułu 

wykonania Umowy, własność wszystkich egzemplarzy i nośników, na 

których Utwory zostały utrwalone i przekazane Zamawiającemu.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 obejmuje wynagrodzenie 

Wykonawcy za przeniesienie praw autorskich na wszystkich polach 

eksploatacji. Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe 

wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do Przedmiotu 

Umowy.  



 
5. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Przedmiotu Umowy oraz 

prawa wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego jest nieograniczone terytorialnie, we wszystkich mediach, na 

wszystkich polach. 

6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca 

upoważnia Zamawiającego do wykonywania praw zależnych do 

Przedmiotu Umowy. 

7. 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. 

8. Wykonawca ma  prawo do wykorzystania przekazanych przez 

Zamawiającego materiałów wyłącznie w zakresie, w jakim jest 

to niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy, i tylko na potrzeby 

realizacji Umowy. 

§ 6. 

Kary umowne  

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

1) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w § 4 ust. 3 – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki; 

2) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

– w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1. 



 
2. Niezależnie od kar umownych zastrzeżonych w ust. 1, jeżeli nie pokryją 

one poniesionych szkód, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

3. Kary umowne, będą płatne przelewem na konto bankowe 

Zamawiającego, wskazane w wezwaniu do zapłaty, w terminie 7 dni 

kalendarzowych od dnia doręczenia.  

 

§ 7. 

Odstąpienie od Umowy 

1.  Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku: 

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionego powodu: uchyla się od 

wykonywania Przedmiotu Umowy, porzuci wykonywanie Umowy lub w 

inny sposób otwarcie okazuje swój zamiar/wolę niekontynuowania 

wykonywania Przedmiotu Umowy; 

2) gdy Wykonawca nie przestrzega przepisów obowiązującego prawa 

przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy; 

3) gdy Wykonawca nie wykonuje zobowiązań umownych lub też 

wykonuje je nienależycie lub niezgodnie z Umową, w szczególności nie 

wywiązuje się z obowiązku współdziałania z Zamawiającym i pomimo 

wezwania przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania 

Przedmiotu Umowy; 

4) gdy łączna suma naliczonych kar umownych osiągnie 30% wartości 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1; 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

 

§ 8. 

Przedstawiciele Stron 

1. Osobami wyznaczonymi do bieżących kontaktów w sprawie realizacji 



 
Przedmiotu Umowy będą: 

1) ze strony Zamawiającego: 

a) Wojciech Ostaszewski -Dyrektor Biura Związku Gmini  I Powiatów 

Subregionu Północnego Województwa Śląskiego 

2) ze strony Wykonawcy: 

a) ………………………………………………………………………………………………………… 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Prawem właściwym dla stosunków zobowiązaniowych Stron w ramach 

realizacji Umowy jest prawo polskie. Spory mogące wyniknąć z jej 

realizacji Strony poddają jurysdykcji sądów polskich.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się 

obowiązujące przepisy prawa, w szczególności  Kodeksu Cywilnego oraz 

Prawa autorskiego. 

4. Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy będą 

rozpatrywane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 2 

egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

   

Zamawiający:       Wykonawca: 


