
PROJEKT 

UMOWA Nr ……………. 

 

 

zawarta w dniu ………………r. 

Gminą Kawęczyn z siedzibą Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn  

REGON  311019480, NIP 668 187 54 86, 

reprezentowaną przez: 

Jana Nowaka – Wójta Gminy 

przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak – Skarbnika Gminy 

Zwaną dalej „Zamawiającym”  

a 

………………………………… 

………………………………… 

 

NIP ……………….  REGON ……………………. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………….. – Właściciela 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

Niniejszą umowę zawarto na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 24.10.2019r. poz.2019). 

 
§ 1  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się opracować Strategię 
Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030.  

2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymogami opisanymi w 
zaproszeniu do składania oferty; uchwałą Rady Gminy Kawęczyn w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-
2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 
projektu Strategii, w tym trybu jej konsultacji; szczegółowym zakresem prac, o 
którym mowa w § 2 ust.2 niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami 
prawa. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, umiejętności i kwalifikacje do 
wykonania zleconych czynności. 

4. Umowa zostanie wykonana z najwyższą starannością. 
 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, o którym mowa w § 1 w 
terminie do 9 m-cy od podpisania niniejszej umowy.  
2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się: 

1) opracowanie Strategii zawierającej co najmniej: 

a) diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy 
zawierające analizę SWOT, 



b) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i 
przestrzennym, 

c) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych, 
d) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze 

przestrzennym oraz wskaźniki ich osiągnięcia, 
e) modele struktury funkcjonalno- przestrzennej gminy, 
f) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w gminie, 
g) obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju 

województwa wraz z zakresem planowanych działań, 
h) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie 

zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań, 
i) system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów 

wykonawczych, 
j) ramy finansowe i źródła finansowania. 

2) W zakres zamówienia wchodzi: 

a) zorganizowanie co najmniej 2 warsztatów (np. diagnostyczny i planowanie 
strategiczne), 

b) opracowanie projektu dokumentu strategii zgodnie z aktualnymi 
wytycznymi i przepisami oraz bieżące monitorowanie zmian wytycznych i 
przepisów dotyczących zakresu opracowania oraz stosowanie się do ich 
aktualnej wersji, 

c) przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych projektu strategii (on-
line/ w formie papierowej) wraz z raportem z przebiegu konsultacji, ich 
podsumowaniem, zbiorczym zestawieniem zgłoszonych uwag i wniosków 
oraz z rekomendacją ich wprowadzenia lub odrzucenia, 

d) przeprowadzenie uzgodnień projektu Strategii z właściwymi instytucjami i 
organami administracji publicznej, 

e) przygotowanie prezentacji multimedialnej projektu strategii, 
f) prezentację ostatecznej wersji Strategii na Komisjach i sesji Rady Gminy 

Kawęczyn, 
g) przygotowanie pełnej wersji opracowania – po zatwierdzeniu przez Radę 

Gminy Kawęczyn – 2 egz. w wersji elektronicznej w postaci edytowalnych 
plików tekstowych doc. lub docx oraz w formacje pdf. i 3 egz. w kolorowej 
wersji papierowej, 

h) przygotowanie systemu monitorowania i ewaluacji realizacji strategii oraz 
wszelkich niezbędnych dokumentów wykonawczych, 

i) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
projektu Strategii Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-2030, w tym 
przygotowanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 tj.), zwanej dalej 
ustawą OOŚ, 

j) wykonawca sporządza prognozę oddziaływania na środowisko projektu 
strategii, zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy 
OOŚ. W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla 
projektu strategii, Wykonawca odstępuje od czynności wynikających z 
ustawy OOŚ. W przypadku uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca nie 
sporządza prognozy oddziaływania na środowisko projektu strategii. 

k) raportowanie postępu prac przez kontakt mailowy przynajmniej 1 raz na 



miesiąc, począwszy od daty podpisania umowy wraz z kompletowaniem i 
dostarczaniem na każde wezwanie Zamawiającego dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa własności oraz prawa 
autorskie do dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Kawęczyn na lata 2022-
2030”. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do 
opracowanych dokumentów na każdym etapie ich tworzenia.   

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z zapewnieniem 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem 
minimalnych wymagań, o których mowa w ustawie z dn. 05 września 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 r 
poz. 1696).  

§ 3 
1. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu należytej 

realizacji umowy, a w szczególności do udzielania Wykonawcy wszelkich 
informacji, które są niezbędne do przygotowania i złożenia Strategii. 

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane dokumenty, niezbędne informacje 
i materiały wymagane do formalnego i merytorycznego wykonania przedmiotu 
umowy. 

§ 4 
 

1. Cena za wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 2 wynosi ..................... zł netto 
+ VAT ……% (tj. .................. zł) czyli łącznie brutto ................ zł (słownie: 
....................................... zł).  
2. Kwota określona w ust 1 jest ceną ryczałtową/ofertową i obejmuje wykonanie całości 
przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 2.  
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie ryzyko i 
odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów 
związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

§ 5 
 

1. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę 
rachunek bankowy, w ciągu 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT.  
2. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego.  
 

§ 6 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:  
- odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn obciążających Wykonawcę 
w 
   wysokości 15% wynagrodzenia określonego w § 4. 
2. Karę, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od 
dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.  
3. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach 
ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekracza kary umowne.  

 
§ 7 

W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  
 

§ 8 



Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności 
jedynie     w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli 
obu stron.  
 

§ 9 
 

Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

§ 10 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron.  
 
         ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA 
 
 
...........................................................                             .................................................... 
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