
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

 

 

§1 

Przedmiot umowy 

 

Zamawiający powierza wykonanie a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie 

publiczne polegające na opracowaniu dokumentu pt. „Strategia Rozwoju Powiatu 

Wołomińskiego do 2025 roku”, zgodnie z wymogami opisanymi w zapytaniu ofertowym.  

 

§2 

Zobowiązania Wykonawcy 

 

Realizując zadanie, o którym mowa w §1 Wykonawca zobowiązuje się:  

1) wykonać diagnozę sytuacji gospodarczej i społecznej obszaru objętego Strategią, 

przygotowaną w oparciu o dane  aktualne  oraz dane  z ostatnich 5 lat. 

2) wykonać analizę i wnioski z realizacji dotychczasowych lokalnych strategii 

poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w kontekście ich wykorzystania 

na potrzeby opracowania niniejszej Strategii; 

3) wykonać analizę porównawczą, określającą  specyficzne uwarunkowania  i 

predyspozycje, a także spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną obszarów 

objętych Strategią,  

4) określić najważniejsze cechy (analiza SWOT) warunkujące rozwój obszarów i 

społeczności lokalnych zamieszkujących teren objęty Strategią, wraz z określeniem 

wizji, misji, celów strategicznych i kierunków rozwoju obszaru objętego Strategią, 

określeniem zbieżności i wzajemnych relacji dokumentu z europejską polityką 

spójności (Strategia Europa 2020), Umową Partnerstwa przyjętą 23.05.2014 r. oraz 

innymi politykami europejskimi (WRS) 2014-2020; a na poziomie krajowym z: 

ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U.  z 

2014 r., poz. 1649 z późn. zm.),  Strategią Rozwoju Kraju 2020, Krajową Strategią 

Rozwoju Regionalnego 2010-2020, Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm.), Strategią Rozwoju 

Województwa Mazowieckiego do roku 2020 (aktualizacja), Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020; oraz dokumentami 

strategicznymi i planistycznymi szczebla lokalnego, w  tym m.in. Strategią 

Rozwiązywania Problemów Społecznych, Strategią Zrównoważonego Rozwoju 

Turystyki Powiatu Wołomińskiego na lata 2012-2020, Strategiami Rozwoju Usług 

Publicznych opracowanymi w ramach projektu pt. „Działania wspierające 

podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie 

wołomińskim”, Planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 

dla Powiatu Wołomińskiego, Wieloletnią Prognozą Finansową, oraz innymi 

dostępnymi dokumentami strategicznymi.  



5) opracować matrycę logiczną celów, przedsięwzięć oraz wskaźników, istotnych dla 

osiągnięcia tych celów, a także sposób ich monitorowania i ewaluacji;  

6) przeprowadzić konsultacje społeczne dla co najmniej niżej wymienionych branż: 

a) ochrona środowiska/rolna/leśna i ngo,  

b) ochrona zdrowia i polityka społeczna i ngo, 

c) przedsiębiorcy i ngo,  

d) oraz kultura, sport i turystyka i ngo,  

w oparciu o zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych przyjęte Uchwałą 

Nr XI–112/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2011 r. (Dz. 

Urz. Woj. Maz. Nr 210, poz. 6320 z dnia 17.11.2011r.). Przygotowanie i 

przedstawienie prezentacji projektu strategii podczas konsultacji społecznych, przed 

Zarządem Powiatu Wołomińskiego i komisjami Rady Powiatu Wołomińskiego. 

7) sporządzić raport z konsultacji społecznych i przedstawić ostateczną wersję 

dokumentu, po uwzględnieniu  uwag z raportu z konsultacji społecznych Zarządowi 

Powiatu Wołomińskiego i w formie prezentacji multimedialnej na sesji Rady Powiatu 

Wołomińskiego. 

8) opracować Strategiczną Ocenę Oddziaływania na środowisko w zakresie wymaganym 

ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), uwzględniając ewentualne 

uzgodnienia RDOŚ w Strategii.  

9) przekazać Zamawiającemu 3 egz. wersji papierowej Strategii oraz edytowalną wersję 

elektroniczną. 

 

§3 

Zobowiązania Zamawiającego 

 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) współpracy i udzielenia niezbędnej pomocy do prawidłowej realizacji Umowy, 

2) terminowej zapłaty wynagrodzenia, 

3) udostępnienia materiałów i informacji znajdujących się w zasobach Zamawiającego 

koniecznych do prawidłowego i terminowego zrealizowania Umowy, o ile nie są one 

zastrzeżone innymi przepisami. 

4) w miarę możliwości udostępnić pomieszczenie w budynku Starostwa Powiatowego w 

Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3 na potrzeby organizacji konsultacji.  

 

§4 

Terminy i warunki płatności 

 

1. Termin wykonania projektu Strategii strony ustalają na dzień 25 lipca 2015 r. 

2. Termin wykonania ostatecznej wersji Strategii wraz z projektem raportu 

podsumowującym konsultacje społeczne strony ustalają na dzień 25 września 2015 r.   

 

 



§5 

 

1. Zapłata należności zostanie dokonana po prawidłowym wykonaniu usługi, przelewem 

na konto Wykonawcy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na: 

Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, NIP:125-09-40-609, 

REGON 013269344, po podpisaniu protokołu odbioru, w terminie 30 dni od daty 

doręczenia faktury Zamawiającemu. Wykonawca oświadcza, że zapłatę faktury należy 

dokonać na konto wskazane na fakturze. Za datę dokonania płatności strony będą 

uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia zapłaty do jego banku. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy w części określonej w §4 ust. 1 Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ………………… zł brutto (słownie: 

……………………………………..), w tym netto w wysokości ………………….. 

plus należny podatek VAT w wysokości …………………  zł., stanowiące 80% kwoty 

zamówienia, w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru częściowego i 

wystawienia faktury za wykonanie projektu Strategii.  

3. Za wykonanie przedmiotu umowy w części określonej w §4 ust. 2 Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie ……………… zł brutto (słownie: 

…………………………………………..), w tym netto w wysokości 

………………….. plus należny podatek VAT w wysokości …………………  zł., 

stanowiące 20% kwoty zamówienia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru 

końcowego i wystawienia faktury za wykonanie ostatecznej wersji Strategii. 

 

§6 

 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 i 3, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszystkich elementów mogących stanowić 

przedmiot prawa autorskiego, wyników prac, powstałych w związku z wykonaniem 

przedmiotu umowy. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa w ust. 1, następuje z 

chwilą podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w  § 5 ust. 

2 i 3, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie poniższych 

pól eksploatacji: utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i  

serwerów sieci komputerowych wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we 

wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych, prawo do korzystania z 

dzieł w całości lub z części, tłumaczenie na różne języki, publikację i rozpowszechnianie 

w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez 

stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie 

dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową łącznie z 

utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji. 

3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 i 3, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawo do wyrażenia zgody na wykonanie praw zależnych do wyników 

prac, o których mowa w ust. 1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, 

Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których wyniki prac określone 

w ust. 1 zostały utrwalone. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując przedmiot Umowy 



nie narusza praw osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac określonych w ust. 

1 w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne 

przedmiotu umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające 

z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 

90, poz. 631, z późn. zm.) w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.  

 

§ 7. 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości 

przedmiotu umowy określonej łącznie w §5 ust. 2 i 3, za każdy dzień opóźnienia w 

należytym wykonaniu przedmiotu umowy w terminie ustalonym w § 4 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości 

przedmiotu umowy określonej łącznie w §5 ust.2 i 3, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.  

3. Jeżeli szkoda wyrządzona Zamawiającemu z powodu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zobowiązania przewyższy wartość kar umownych, o których mowa w ust. 1, 

Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy różnicy pomiędzy wysokością uiszczonych 

kar, a rzeczywiście zaistniałą szkodą. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kar umownych, należnych 

Zamawiającemu, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 

 

§ 8. 

 

1. Jeżeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z umową lub przepisami 

prawa Zamawiający może odmówić jego odbioru i odstąpić od umowy. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli opóźnienie w 

wykonaniu przedmiotu umowy wyniesie 1 miesiąc. Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej 

odstąpienie.  

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów 

prawa oraz naliczania w takich przypadkach kar umownych, jeżeli przyczyny 

odstąpienia leżą po stronie Wykonawcy. 

 

 

§ 9. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe 

przepisy prawa. 



2. Powstałe w trakcie realizacji Umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na 

drodze polubownej, uwzględniając cel umowy i interes stron, a w przypadku 

niemożliwości ich rozstrzygnięcia, w terminie 30 dni od dnia powstania sporu będą 

przekazywane na drogę  postępowania sądowego przed sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

 

§10 

 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 

formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

 

 

§11 

 

Integralną część niniejszej umowy stanowią:  

1) zapytanie ofertowe, 

2) oferta Wykonawcy. 

 

§12 

 

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający:         Wykonawca 

 

 

…………………………….      ……………………………. 

 

 

……………………………. 

 

 

 

 

…………………………….. 
       Kontrasygnata Skarbnika 


