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U M O W A  

P r o j e k t  

 

zawarta dniu ... 2018 r. pomiędzy Miastem Szczecinek, plac Wolności 13, 78-400 

Szczecinek, NIP: 673-00-10-209, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczecinku, 

ul. Wiejska 4, zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez …, 

a 

………………………………………………………………………………………………..…, 

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez …, została zawarta umowa o 

poniższej treści. 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się do wykonania usługi 

polegającej na: 

1) przeprowadzeniu oceny realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta Szczecinek na lata 2009-2018 i opracowaniu zebranego materiału w formie 

dokumentu zatytułowanego „Ocena Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Szczecinek na lata 2009-2018”, 

2) przeprowadzeniu szczegółowej diagnozy społecznej Miasta Szczecinek 

z uwzględnieniem diagnozy problemów społecznych w ujęciu zadań gminy w zakresie 

wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz 

opracowaniu zebranego materiału w formie dokumentu zatytułowanego „Diagnoza 

społeczna Szczecinka – 2018 rok”, 

3) przeprowadzeniu procesu budowania strategii rozwiązywania problemów społecznych 

Szczecinka w perspektywie siedmioletniej i opracowaniu dokumentu zatytułowanego 

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Szczecinek na lata 2019-

2026”, ze szczególnym uwzględnieniem zadań i programów pomocy społecznej, 

profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, wspierania rodziny, ochrony zdrowia i innych, których celem jest 

integracja w środowisku osób i rodzin szczególnego ryzyka zgodnie z art. 16b ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. 

zm.). 

2. Szczegółowy zakres usługi określony został w Zapytaniu Ofertowym Zamawiającego 

z dnia … oraz Ofercie złożonej w odpowiedzi na to Zapytanie przez Wykonawcę w dniu 

…., stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy: 

1) Ocena Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Szczecinek na lata 

2009-2018 – do 31 marca 2018 r., 

2) Diagnoza społeczna Szczecinka – 2018 rok” – do 31 maja 2018 r., 

3) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Szczecinek na lata 2019-

2026 – do 25 września 2018 r. 

§ 3 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem, osobami 

oraz uprawnieniami, niezbędnymi do należytego zrealizowania przedmiotu umowy 

określonego w § 1 i zobowiązuje się wykonać zamówienie ze szczególną starannością, 

według najlepszej wiedzy i umiejętności, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów 

prawa i przyjętych standardów, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 

prowadzonej przez siebie działalności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane 

możliwości, a także mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego. 
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2. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy będzie wykorzystywał 

jedynie materiały, utwory, dane i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne 

z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych, 

majątkowych i osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków 

towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także 

danych osobowych osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną 

odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca. 

 

§ 4 

Zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu 

ofertowym, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m. in.: 

1) opracowanie i zaprezentowanie metodyki i organizacji realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

1) samodzielne pozyskiwanie dokumentów źródłowych, niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia, 

2) przygotowanie wszelkich materiałów, niezbędnych do przeprowadzania badań, analiz, 

warsztatów, prezentacji, materiałów informacyjnych itp., 

3) przeprowadzenie wymaganych badań, analiz, warsztatów, prezentacji itp., 

4) czynny udział w posiedzeniach zespołów/komisjach roboczych, 

5) udział przedstawiciela Wykonawcy w posiedzeniach komisji Rady Miasta Szczecinek 

oraz sesjach Rady Miasta Szczecinek, na których będzie głosowane przyjęcie przez 

Radę Miasta Szczecinek opracowanych dokumentów. Zadaniem przedstawiciela 

Wykonawcy będzie przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji multimedialnej 

dotyczącej opracowanych dokumentów, przedstawienie korzyści związanych z 

przyjęciem „Oceny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Szczecinek na lata 2009-2018 i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta Szczecinek na lata 2019-2026”, oraz udział w ewentualnej dyskusji. 

6) wprowadzanie do opracowywanych dokumentów wszelkich uwag i sugestii na 

wniosek Zamawiającego na każdym etapie ich tworzenia, 

7) przygotowanie wersji pełnej opracowań, w wersji papierowej, w 3 egzemplarzach 

każdy, w formacie A4, czcionka Arial, rozmiar 10, w kolorze, poprawne pod 

względem pisowni i edycji. Wraz z wersją papierową Wykonawca dostarczy również 

wersję elektroniczną w 3 egzemplarzach każda, w formie pliku docx oraz pdf 

z możliwością wydruku, umieszczoną na płycie CD/DVD oraz prezentacji 

multimedialnych umieszczonych na płycie CD/DVD. 

8) zapewnienie wyspecjalizowanej kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje, 

wymagane dla tego typu opracowań, 

9) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o występujących trudnościach w realizacji 

przedmiotu umowy, 

10) protokólarne przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

 

§ 5 

Do szczegółowych obowiązków Zamawiającego należy m.in: 

1) współdziałanie z Wykonawcą w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy, 

2) dotrzymywanie obustronnie ustalonych terminów, 

3) udzielenie Wykonawcy informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się w jego 

posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu 

zamówienia, o ile informacje materiały i dokumentacje nie są ogólnodostępne oraz nie są 

objęte prawnie chronioną tajemnicą, 

4) terminowa zapłata wynagrodzenia. 

 

§ 6 
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1. Do kontaktów z Wykonawcą oraz do koordynacji prac związanych z realizacją zakresu 

merytorycznego umowy Zamawiający wyznacza osoby:  

a) …, tel. …, e-mail … 

b) …, tel. …, e-mail … 

2. Do kontaktów z Zamawiającym oraz do koordynacji prac związanych z realizacją zakresu 

merytorycznego umowy Wykonawca wyznacza osoby:  

a) .., tel. …, e-mail ..., 

b) …, tel. …, e-mail …, 

 

§ 7 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę ustala się na kwotę: 

1) za przeprowadzenie oceny realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Szczecinek na lata 2009-2018 i opracowanie zebranego materiału 

w formie dokumentu zatytułowanego „Ocena Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Szczecinek na lata 2009-2018”. ...................zł netto (słownie: 

.......................................................złotych) + …% VAT (.................zł), łącznie kwotę 

brutto ......................zł (słownie:...................................) 

2) za przeprowadzenie szczegółowej diagnozy społecznej miasta Szczecinek 

z uwzględnieniem diagnozy problemów społecznych w ujęciu zadań gminy w zakresie 

wspierania rodziny, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz 

opracowanie zebranego materiału w formie dokumentu zatytułowanego „Diagnoza 

społeczna Szczecinka – 2018 rok” ...................zł netto (słownie: ................... 

..złotych) + …% VAT (.................zł), łącznie kwotę brutto ......................zł 

(słownie:.........................) 

3) za przeprowadzenie procesu budowania strategii rozwiązywania problemów 

społecznych Szczecinka w perspektywie siedmioletniej i opracowanie dokumentu 

zatytułowanego „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta 

Szczecinek na lata 2019-2026”, ze szczególnym uwzględnieniem zadań i programów 

pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny, ochrony zdrowia i innych, 

których celem jest integracja w środowisku osób i rodzin szczególnego ryzyka 

zgodnie z art. 16b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.)...................zł netto (słownie: 

..................................złotych) + …% VAT (.................zł), łącznie kwotę brutto 

.............zł (słownie:...................................) 

2. Strony ustalają, że zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi odbywać się będzie w 

trzech transzach, po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego każdego z 

opracowanych dokumentów, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT. 

3. Strony stwierdzają, że wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,2 i 3 

powyżej zostało poprawnie ustalone z pełną odpowiedzialnością Wykonawcy za 

interpretację danych i jest ono wystarczające przez cały czas trwania umowy bez 

możliwości jego zmiany w trakcie trwania umowy oraz pokrywa wszystkie zobowiązania 

Wykonawcy wg. umowy i wszystko, co konieczne jest dla właściwej realizacji i oddania 

Zamawiającemu przedmiotu zamówienia oraz niezwłocznego usunięcia wszystkich 

błędów. 

4. Wykonawcy nie przysługuje żadne inne roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie nie 

przewidziane w umowie, ani roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w związku 

z wykonywaniem umowy. 

5. Zapłata wynagrodzenia z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy nastąpi 

przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT. 
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6. Faktura VAT spełniająca wszystkie warunki wynikające z niniejszej umowy zostanie 

wystawiona na podstawie Protokołu odbioru stwierdzającego, że przedmiot umowy został 

wykonany bez wad i usterek. Faktura VAT będzie płatna w terminie … dni od daty jej 

doręczenia Zamawiającemu.  

7. Za prawidłowo wystawione faktury VAT, rozumie się faktury zawierające następujące 

oznaczenie Zamawiającego: 

Nabywca: Miasto Szczecinek, plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, NIP: 673-00-10-209 

Odbiorca/Płatnik: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, ul. Wiejska 4, 78 -

 400 Szczecinek. 

 

 

§ 8 

Wykonawca w ramach ustalonego w § 7 wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego 

własność egzemplarzy wykonanej Oceny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta Szczecinek na lata 2009-2018 i Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Miasta Szczecinek na lata 2019-2026. oraz na zasadzie wyłączności, wszelkie autorskie 

prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni 

korzystania i rozporządzania całością lub fragmentem zrealizowanej strategii w kraju i za 

granicą, w tym również dokonywania na jej bazie nowych opracowań bądź jej aktualizacji. 

 

§ 9 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

będzie służyło interesowi publicznemu, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o tej zmianie. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia 

należnego jedynie z tytułu faktycznie wykonanej części umowy. 

 

§ 10 

1. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy 

Wykonawcy dodatkowy termin nie dłuższy niż 10 dni. Jeżeli Wykonawca nie wykona 

przedmiot umowy w dodatkowym terminie Zamawiający ma prawo do odstąpienia 

od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. W przypadku wadliwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo żądać 

usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, a w przypadku, gdy Wykonawca nie 

zdoła ich usunąć w tym terminie, od umowy odstąpić.  

3. Kara umowna za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

zależnych od Wykonawcy wynosi … zł (+/- 30% łącznej wartości przedmiotu umowy 

brutto). 

4. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach 

i wysokości: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości … zł (+/- 0,5% łącznej 

wartości przedmiotu umowy), za każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie  w usunięciu wad w wysokości … zł (+/- 1% łącznej wartości przedmiotu 

umowy brutto) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od terminu określonego na 

usunięcie wad. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego należnych kar umownych 

z przysługującego mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości … zł (+/- 30% łącznej 

wartości przedmiotu umowy brutto) w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
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8. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary 

umownej i dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych 

za poniesioną szkodę. 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, których nie będzie 

można rozstrzygnąć polubownie, rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 12 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej 

oferty z zastrzeżeniem w ust. 2. 

2. Zmiana postanowień warunków umowy w zakresie sposobu bądź terminu realizacji 

umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 

1) zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do prawidłowej realizacji 

niniejszego zamówienia, 

2) zmiany obowiązujących dokumentów strategicznych lokalnych, regionalnych, 

krajowych lub wspólnotowych odnoszących się do prawidłowej realizacji niniejszego 

zamówienia, 

3) zaistnienia okoliczności, z przyczyn obiektywnych niezależnych od Stron niniejszej 

umowy, powodujących konieczność zmiany pierwotnych warunków realizacji prac 

przewidzianych w Zapytaniu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy, gdy dalsza realizacja prac na dotychczasowych warunkach uniemożliwiałaby 

dotrzymanie przez Wykonawcę istotnych warunków i postanowień umowy, pomimo 

dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, 

4) konieczności wykonania dodatkowych badań, analiz, konsultacji, uzgodnień 

nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia a niezbędnych do prawidłowego 

wykonania zamówienia, objętego niniejszą umową, 

5) nieprzyjęcie strategii przez Radę Miasta Szczecinek, z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, 

z tym zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie 

numerów telefonów, adresów, numerów rachunków bankowych, wskazanych w niniejszej 

umowie, zawiadamiając o tym pisemnie, we właściwym terminie, drugą stronę. 

 

§ 13 

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


