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PROJEKT UMOWY NR ………………. 

 
zawarta w dniu ………………… w Legnicy  w wyniku udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. 
U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) 
pomiędzy: 
Gminą Legnica (Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica, NIP: 6910011742) 
reprezentowaną przez: 
Jadwigę Zienkiewicz – Zastępcę Prezydenta Miasta Legnicy  
przy kontrasygnacie - Skarbnika Miasta Legnicy 
zwaną dalej „Zamawiającym”  
a:  

.................................., z siedzibą w.............................., 
ulica....................................., zarejestrowaną 
w..........................................................., pod numerem 
KRS..................., NIP....................................................., 
REGON........................................................... 

reprezentowaną przez : 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1  

Przedmiot umowy  

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę 
polegającą na opracowaniu zgodnie z niniejszą umową „Strategii Rozwoju 
Miasta Legnicy na lata 2015-2020” wraz ze „Strategiczną Oceną 
Oddziaływania na Środowisko”, zgodnie ze specyfikacją przedmiotu 
zamówienia, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy oraz złożoną ofertą 
cenową, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

§ 2  

Czas trwania umowy  
Rozpoczęcie wykonania umowy strony ustalają na dzień jej podpisania. 
Zakończenie prac określonych w § 1 umowy strony uzgadniają na dzień: 
nie później niż do ................. 
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Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy 
w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na elektronicznym nośniku 
informacji (CD), w formacie PDF oraz w formacie edytowalnym wraz z 
bazą danych zawierającą pełne wyniki badań, analiz i zebranych danych. 

§ 3 

Wykonanie umowy  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie oraz 
niezbędną wiedzę w zakresie realizacji prac objętych umową.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać powierzone czynności 
sumiennie i fachowo oraz chronić interesy Zamawiającego.  

3. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może, bez zgody 
Zamawiającego powierzyć wykonania umowy w całości innemu 
wykonawcy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji 
i wskazówek Zamawiającego oraz informować Zamawiającego 
o wszystkich istotnych sprawach oraz dostrzeżonych uchybieniach 
w realizacji prac objętych umową.  

5. Podczas realizacji prac objętych umową Zamawiającego będzie 
reprezentować (imię i nazwisko, telefon kontaktowy)  

6. Podczas realizacji prac objętych umową Wykonawcę reprezentować 
będzie (imię i nazwisko, telefon kontaktowy)  

7.  W trakcie odbioru Zamawiający dokona oceny opracowania, 
w szczególności pod kątem spójności, zgodnie z przedmiotem umowy 
oraz przepisami prawa.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń 
do przekazanych opracowań, w zakresie określonym w ust. 7, 
w terminie 15 dni roboczych od dnia przekazania mu opracowania 
przez Wykonawcę.  

9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, 
Wykonawca zobowiązuje się do dokonania odpowiednich modyfikacji 
opracowania przedmiotu umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia 
przekazania zastrzeżeń Zamawiającego. 

10. Przekazanie pierwszej oficjalnej wersji I etapu realizacji zamówienia 
określonego w załączniku nr 1 do umowy, do akceptacji odbędzie się 15 
dni roboczych przed datą wykazaną w harmonogramie. Wykonawca 
zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych wprowadzić zmiany 
wynikające z uwag zamawiającego lub udzielić wyjaśnień. 

11. Przekazanie pierwszej oficjalnej wersji II etapu realizacji zamówienia, 
określonego w załączniku nr 1 do umowy, do akceptacji odbędzie się 15 
dni roboczych przed datą wykazaną w harmonogramie. Wykonawca 
zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych wprowadzić zmiany 
wynikające z uwag zamawiającego lub udzielić wyjaśnień. 

12. Przekazanie pierwszej oficjalnej wersji III etapu realizacji zamówienia, 
określonego w załączniku nr 1 do umowy, do akceptacji odbędzie się 15 
dni roboczych przed datą wykazaną w harmonogramie. Wykonawca 
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zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych wprowadzić zmiany 
wynikające z uwag zamawiającego lub udzielić wyjaśnień. 

13. Przekazanie pierwszej oficjalnej wersji IV etapu realizacji zamówienia, 
określonego w załączniku nr 1 do umowy, do akceptacji odbędzie się 15 
dni roboczych przed datą wykazaną w harmonogramie. Wykonawca 
zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych wprowadzić zmiany 
wynikające z uwag zamawiającego lub udzielić wyjaśnień. 

14. Treść przedkładanych do akceptacji materiałów musi być zgodna 
z zakresem opisanym w SIWZ. 

15. Odbiór prac odbędzie się na podstawie: 
− obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego, po 

akceptacji I etapu zamówienia, 
− obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego, po 

akceptacji II etapu zamówienia, 
− obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego, po 

akceptacji III etapu zamówienia,  
− obustronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego, po 

akceptacji IV etapu zamówienia oraz zaprezentowaniu dokumentu 
na sesji Rady Miejskiej Legnicy.  

16. Datę prezentacji ostatecznej wersji dokumentu, o którym mowa w § 1, 
na sesji Rady Miejskiej Legnicy traktuje się jako datę wykonania 
i odbioru przedmiotu umowy. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania, na żądanie 
Zamawiającego, informacji na temat bieżących prac wykonywanych 
w związku z realizacją przedmiotu umowy, udzielania wyjaśnień w tym 
zakresie w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia żądania oraz 
uwzględniania w toku prac uzasadnionych uwag i opinii 
Zamawiającego.  

 

§ 4  

Wynagrodzenie  
 
1. Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego 

oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany 
zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że został 
wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy 
wynagrodzenie za wykonane i odebrane prace w następujący sposób: 
w 2013 roku – do kwoty 38 000,00 zł brutto za wykonanie I etapu 
zamówienia 
w 2014 roku – do kwoty .............. zł brutto za wykonanie II etapu 
zamówienia 
w 2014 roku – do kwoty ................ zł brutto za wykonanie III etapu 
zamówienia 
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w 2014 roku – do kwoty ............... zł brutto za wykonanie IV etapu 
zamówienia i prezentację ostatecznej wersji „Strategii Rozwoju dla 
Miasta Legnicy na lata 2014-2020” wraz z „Strategiczną oceną 
oddziaływania na środowisko” na sesji Rady Miejskiej Legnicy 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty 
jakie powstaną w trakcie realizacji przedmiotu umowy.    

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie 
elementy dotyczące przedmiotu umowy, o których mowa w § 1. 

 

§ 5  

Warunki płatności  

1. Podstawą rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest 
prawidłowo wystawiona, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, 
faktura VAT płatna w terminie 21 dni od daty jej skutecznego 
dostarczenia Zamawiającemu.  

2. Zapłata nastąpi przelewem bankowym z konta Zamawiającego na 
rachunek bankowy Wykonawcy - nr rachunku ………………………… 
(wpisać nr) ulokowany ………………………… (nazwa banku). Termin 
płatności uważa się za zachowany, jeśli w terminie określonym w ust. 2 
Zamawiający dokona polecenia przelewu ze swojego konta 
bankowego na konto Wykonawcy. 

 
§ 6  

Kary umowne  

1. Strony postanawiają, że w przypadku nie dotrzymania przez 
Wykonawcę, z przyczyn leżących po jego stronie, terminu wykonania 
umowy, o którym mowa w § 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego 
wysokością kary umowne zastrzeżone w umowie. 

4. Naliczone kary umowne mogą zostać potrącone z płatnym na rzecz 
Wykonawcy wynagrodzeniem z tytułu wykonania niniejszej umowy  
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§ 7  

Postanowienia końcowe  

1. Wykonawca oświadcza, że opracowując dokument „Strategia Rozwoju 
Miasta Legnicy na lata 2015-2020” nie naruszy praw osób trzecich 
i przekaże Zamawiającemu przedmiot Umowy w stanie wolnym od 
obciążeń prawami osób trzecich. 

2. Zamawiający uzyskuje prawa autorskie do wykonanego opracowania 
i może je wykorzystać w publikacjach własnych bezterminowo i na 
wszystkich polach eksploatacji w szczególności utrwalenia 
i zwielokrotnienia opracowania, rozpowszechnienie w sposób dowolny.  

3. Uzyskane prawo autorskie obejmuje możliwość korzystania z części 
opracowania jego przeróbki i zmian, a także aktualizacji. 

4. Przeniesienie praw autorskich poszczególnych etapów nastąpi w dniu 
zapłaty wynagrodzenia za ich realizację 

5. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, 
w zakresie określonym w ust. 2 zawiera się w wynagrodzeniu 
Wykonawcy należnym z tytułu wykonania niniejszej umowy. 

6. Zmiany umowy będą dokonywane za zgodą obu stron w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksów do umowy.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego.  

8. Spory mogące wyniknąć w związku z umową będzie rozstrzygał Sąd 
właściwy dla Zamawiającego.  

9. Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.  

 
 

 

ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 

 

 


