
 

                                                         Załącznik nr 3  

 

UMOWA NR……./2022/MP  

 

zawarta w dniu ........................ w Drawnie, pomiędzy: 

Gminą Drawno, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, NIP 594-15-36-451, REGON: 210967001 

reprezentowaną przez: 

Burmistrza Drawna – Andrzeja Chmielewskiego 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Zareckiej  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a 

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., 

………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP ……………….., REGON …………………….., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez .......... /reprezentowaną przez … działającą/-

ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy,  

 

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem ………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…” z siedzibą w … 

(wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), NIP ……………, 

REGON …………., , zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … działającą/-

ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą” 

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 

 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn. 

Strategia Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023-2030, ze wszystkimi wymaganiami 

obowiązującymi w tym zakresie, przy zachowaniu zgodności ze strategicznymi dokumentami 

lokalnymi i wyższego rzędu. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności: 

1) Opracowanie we współpracy z Zamawiającym projektu Uchwały Rady Miejskiej określającej 

szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy, w tym tryb 

konsultacji, spełniającej wymagania Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wraz z 

załącznikiem do Uchwały w sprawie szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii, w tym 

trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6.12.2006 r. o zasadach 

prowadzenia polityki rozwoju. 

2) Zebranie danych i opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej 

Gminy, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych 

oraz wniosków z tej diagnozy. Diagnoza powinna: 

a) identyfikować najważniejsze wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania rozwoju gminy, 

b) nazywać główne bariery i szanse wynikające ze zidentyfikowanych uwarunkowań, 

c) określać potencjały gminy, nawiązując do dostępnych zasobów oraz lokalnej specyfiki, w tym 

zróżnicowania terytorialnego. 

Diagnozę społeczno-gospodarczą i przestrzenną gminy należy wykonać w ujęciu dynamicznym i 

porównawczym. Opracowanie Diagnozy powinno stanowić odrębne opracowanie, w Strategii 

zamieszcza się syntezę wniosków z Diagnozy. 



 

3) Opracowanie w odniesieniu do obszaru Gminy: cele strategiczne rozwoju w wymiarze 

społecznym, gospodarczym i przestrzennym, które należy rozumieć jako cele strategiczne 

(główne, długookresowe) oraz operacyjne (szczegółowe, średniookresowe), 

a) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych, 

b) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym oraz wskaźniki 

ich osiągnięcia. 

4) Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności 

realizacji strategii rozwoju. 

5) Wymiar przestrzenny polityki rozwoju: opracowanie modelu struktury funkcjonalno- 

przestrzennej, opis zasad kształtowania polityki przestrzennej wynikających z modelu oraz 

wskazanie obszarów strategicznej interwencji. 

6) System realizacji Strategii wraz z przygotowaniem/opracowaniem narzędzia do monitoringu i 

ewaluacji Strategii w programie Excel z możliwością agregacji danych. 

7) Zorganizowanie, zawiadomienie o spotkaniach, przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami, 

przedsiębiorcami, grupami społecznymi i organizacjami pozarządowymi. 

8) Przygotowanie i przeprowadzenie badań społecznych oraz merytoryczne opracowanie 

zebranych danych. 

9) Przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych projektu Strategii wraz z raportem 

opisującym ten proces i zestawieniem zgłoszonych uwag i wniosków oraz rekomendacją ich 

wprowadzenia lub odrzucenia. 

10) Przeprowadzenie konsultacji społecznych z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi 

partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Gminy oraz z właściwym dyrektorem 

regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 

zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

11) Uzyskanie opinii Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącej sposobu 

uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa. 

12) Przygotowanie prezentacji multimedialnej projektu Strategii w ramach procesu konsultacji i 

ostatecznej wersji Strategii po jej przyjęciu Uchwałą Rady Miejskiej w Drawnie. 

13) Prezentację projektu Strategii na komisjach i sesji Rady Miejskiej w Drawnie. 

14) Przygotowanie projektu zgodnie z art. 10e ust 3 i 4 Ustawy o samorządzie gminnym. 

15) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii 

Rozwoju Gminy Drawno na lata 2023-2030, w tym przygotowanie wniosku o wydanie opinii w 

trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ocenową, do 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie konieczności lub jej braku 

sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, uwzględnienie ewentualnych uwag RDOŚ 

w Strategii oraz przeprowadzenia wymaganych konsultacji społecznych. W przypadku 

uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

oraz jej zakresu Wykonawca sporządza prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii, 

zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ww. ustawy. 

W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii, Wykonawca odstępuje od 

czynności wynikających z ustawy ocenowej. W przypadku uzgodnienia odstąpienia od 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca nie sporządza 

prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii. 

16) Opracowanie dokumentu zgodnie z aktualnymi wytycznymi i przepisami oraz bieżące 

monitorowanie zmian wytycznych i przepisów dotyczących zakresu opracowania oraz stosowanie 

się do ich aktualnej wersji. Przy opracowaniu Strategii należy kierować się Poradnikiem 



 

Praktycznym „Strategia Rozwoju Gminy” opracowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 

Regionalnej. 

3. Minimalny zakres strategii powinien obejmować w szczególności następujący zakres danych: 

1) diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy, 

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

3) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych, 

4) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym oraz wskaźniki 

ich osiągnięcia, 

5) model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy, 

6) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w 

gminie, 

7) obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, wraz z 

zakresem planowanych działań, 

8) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z 

zakresem planowanych działań, 

9) system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych, 

10) ramy finansowe i źródła finansowania. 

 

§2 

                                           WARUNKI WYKONANIA              

                                          PRZEDMIOTU UMOWY  

  

1. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia pomocy w pozyskaniu przez Wykonawcę danych 

koniecznych do sporządzenia przedmiotu umowy w zakresie informacji dostępnych w Urzędzie 

Miejskim w Drawnie. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy rozpoznanie wszystkich okoliczności niezbędnych do 

opracowania ww. opracowań oraz uwagami wynikającymi z przeprowadzonych procesów 

konsultacji określonych w § 1 ust.2, ich poprawa na wszystkich etapach oceny zgodnie z 

zaleceniami Zamawiającego. Wszelkie poprawy i braki wynikające z powyższych ocen muszą 

być uzupełnione przez Wykonawcę w wymaganym zakresie bez prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowanych 

dokumentów na każdym etapie ich tworzenia. 

4. Wykonawca ma obowiązek raportować postęp prac do Zamawiającego 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. 

5. Zamawiający dysponuje salą konferencyjną zlokalizowaną w Urzędzie Miejskim w Drawnie, 

która może zostać wykorzystana przez Wykonawcę w procesie konsultacji społecznych, po 

uprzednich uzgodnieniach z Zamawiającym. 

 

 

   §3 

TERMIN WYKONANIA UMOWY  

 

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2023r.  

 

 

 

 



 

§4 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

 

1. W celu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przygotuje pełną wersję opracowania - po 

zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Drawne - 2 egz. w wersji elektronicznej w postaci 

edytowalnych plików tekstowych z rozszerzeniem .doc lub ,docx oraz w formacie pdf. i 2 egz. 

w kolorowej wersji papierowej, (2 pendrive, zapis w formacie edytowalnym i pdf). Do 

opracowania Wykonawca dołączy oświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczać sukcesywnie roboczą wersję 

poszczególnych zakresów przedmiotu zamówienia, określonych w § 1 ust. 2 w wersji 

elektronicznej do konsultacji z Zamawiającym najpóźniej 10 dni roboczych przed końcem 

terminów określonych w Harmonogramie opracowania projektu Strategii, o którym mówi § 1 

ust.  2 pkt. 1) Umowy. 

3. Zamawiający może w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania roboczej wersji 

poszczególnych zakresów przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 2 zgłosić uwagi do 

opracowania, które Wykonawca naniesie w terminie kolejnych 4 dni roboczych od daty ich 

przekazania. 

4. Jeżeli Wykonawca nie otrzyma od Zamawiającego uwag lub akceptacji roboczej wersji 

przedmiotu zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania, uznaje się, że 

Zamawiający zaakceptował go bez zastrzeżeń. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość odbioru przedmiotu 

zamówienia najpóźniej na 3 dni robocze przed upływem terminu, o którym mowa w § 3 za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@drawno.pl  

6. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania przedmiotu umowy dokona jego 

odbioru, a w przypadku stwierdzenia wad określi termin ich usunięcia. 

7. Przedmiot umowy zostaje uznany za wykonany w momencie podpisania przez strony protokołu 

końcowego odbioru poprawnie wykonanego przedmiotu umowy. 

8. Po przekazaniu przedmiotu umowy, stanowić on będzie własność Zamawiającego, który 

nabędzie tym samym ogół praw autorskich do przedmiotu umowy. 

9. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego lub gdy wady stwierdzone podczas procedury odbioru usunąć się nie dadzą 

albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w wyznaczonym czasie, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub niewykonanej części, jeżeli wady są 

istotne. 

   

 §5 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, przeniesienie praw własności i praw autorskich do 

przedmiotu umowy na wszelkich polach eksploatacji oraz udzielenie wszelkich zezwoleń i 

upoważnień w zakresie określonym w niniejszej umowie Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe w łącznej wysokości…..zł brutto (słownie: złotych 0/100), w tym podatek VAT 

(...%) w wysokości…….PLN. 

2. Podwyższenie lub obniżenie stawki podatku VAT, w trakcie trwania umowy, pozostaje bez 

wpływu na wysokość wynagrodzenia brutto. 

3. Warunki płatności: zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty podpisania protokołu 

odbioru końcowego, po podjęciu przez Radę Miejską w Drawnie uchwały w sprawie przyjęcia 

Strategii. 

mailto:poczta@drawno.pl


 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, a także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników, 

mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej 

płatności na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należne wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy w 

terminie do 14 dni od daty poprawnie wystawionej faktury VAT, przy czym fakturę należy 

dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Drawnie niezwłocznie. 

8. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest końcowy protokół odbioru, o którym 

mowa w § 4 ust. 7 Umowy, potwierdzający odbiór bez zastrzeżeń przedmiotu umowy, 

zatwierdzony przez Zamawiającego. 

9. Fakturę należy wystawić w następujący sposób: 

- Nabywca: Gmina Drawno, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, NIP 594-15-36-451, 

REGON: 210967001 

- Odbiorca: Gmina Drawno, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, NIP 594-15-36-451,            

REGON: 210967001 

10. Wobec obowiązkowego modelu podzielonej płatności, strony ustalają, iż zapłata części 

wynagrodzenia (VAT) na rachunek VAT powoduje wygaśnięcie długu po stronie 

Zamawiającego. 

  §6 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do powstałego 

przedmiotu umowy (Dzieła). Przeniesienie następuje z chwilą przekazania przedmiotu 

zamówienia, bez ograniczeń, co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy oraz obejmuje 

następujące pola eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 1 - publiczne 

wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy, że z chwilą przekazania Zamawiającemu dzieła 

będzie ono wykorzystywane na potrzeby realizacji przez Zamawiającego zadań publicznych i 

stanie się materiałem urzędowym w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiający, w ramach realizacji zadań 

publicznych, jest uprawniony do dokonywania w przekazanym dziele poprawek i przeróbek 

bez zgody Wykonawcy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dzieło powstałe w wyniku wykonania przedmiotu umowy nie jest 

ani nie będzie obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich. Wykonawca jest 

odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne przedmiotu zamówienia, 

a w szczególności za roszczenia osób trzecich oparte o zarzut naruszenia praw własności 

intelektualnej i praw autorskich. 

 



 

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek 

Dzieła, w tym również do wykorzystania go w części lub w całości oraz łączenia z innymi 

dziełami. 

5. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać Dzieło oraz jego opracowania bez 

oznaczenia ich imieniem i nazwiskiem osób za pomocą których Wykonawca wykonał dzieło 

oraz nazwą Wykonawcy. Wykonawca upoważnia także Zamawiającego do wykonywania jego 

autorskich praw osobistych. 

6. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z 

uzyskanych zezwoleń. 

7. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie 

Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków 

oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

8. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności egzemplarza 

Dzieła. 

 §7 

OSOBY UPOWAŻNIONE 

 

1. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie: 

2. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego będzie: 

Mariola Kowalewska, tel. 664771906, email: sekretarz@drawno.pl od poniedziałku do piątku 

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Drawnie. 

3. Zmiana przedstawiciela każdej ze Stron musi zostać potwierdzona pisemnie i nie stanowi 

zmiany Umowy. 

§8 

RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania 

ostatniego protokołu odbioru końcowego. 

 

§9 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 

w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień 

opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w 

§ 3 pkt 2) umowy. 

3. Wykonawca zapłaci karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy w 

okresie rękojmi w wysokości 1,0% wynagrodzenia umownego brutto dziennie za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, lecz łącznie 

nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust.1. 

4. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 2-3, nie zwalnia Wykonawcy z wykonania 

umowy. 

5. Niezależenie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na 

zasadach ogólnych. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doręczenia Wykonawcy pisemnego 

wezwania wraz z notą obciążeniową. 

7. Zamawiający dokona potrącenia kar umownych z przysługującego Wykonawcy 

wynagrodzenia, a Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie ewentualnych potrąceń. 
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8. Żadna ze stron nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy spowodowane siłą wyższą (pożar, epidemia, klęski żywiołowe).  

W przypadku zaistnienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie lub należyte wykonanie 

przedmiotu umowy, strona zobowiązana jest jednak do niezwłocznego poinformowania o tym 

fakcie drugiej strony. 

9. Wykonawca oświadcza, że akceptuje wysokość kar umownych, których celem jest 

prewencyjne zabezpieczenie przez Zamawiającego rzetelności i terminowości realizacji 

przedmiotu umowy. 

§ 10 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy 20 % wynagrodzenia umownego brutto w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo pisemnego odstąpienia od umowy w terminie 10 dni w 

przypadku: 

1) ujawnienia braku realizacji przez Wykonawcę zadań wchodzących w skład przedmiotu 

umowy, określonych w §1 ust. 2. 

2) wystąpienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

3. Zamawiającemu przysługuje także prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od uzyskania 

informacji o zajęciu w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego majątku 

Wykonawcy lub jego znacznej części, wskazującego na zagrożenie wykonania umowy w 

ustalonym terminie. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności w terminie 30 

dni od uzyskania informacji o zaistnieniu okoliczności określonej w ust. 2 oraz zawierać 

uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od umowy strony są zobowiązane do wykonania niżej wymienionych 

czynności: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac wg stanu na dzień 

odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym i 

przekaże je Zamawiającemu. Koszty zabezpieczenia przerwanych prac ponosi 

Wykonawca, jeżeli odstąpienie od umowy następuje z przyczyn leżących po jego stronie. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

 §11 

ZMIANY UMOWY    

 

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy 

w szczególności w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: 

1) zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających wykonanie umowy w terminach, o których mowa w 

§3, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, uzasadnionych w sposób nie 

budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie; 

2) gdy zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych niedających się przewidzieć na etapie 

sporządzania oferty. 



 

3. Warunkiem dokonania ww. zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą wraz z 

opisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany. 

4. Termin realizacji umowy może ulec zmianie o czas odpowiadający wpływowi tych przeszkód 

na czas niezbędny do ukończenia przedmiotu zamówienia. 

 

                                                                          §12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Podstawowym środkiem komunikacji pomiędzy stronami jest poczta elektroniczna. Strony 

zobowiązują się do wzajemnego potwierdzania otrzymanych wiadomości. 

2. Zmiana danych do kontaktu oraz osób do kontaktu lub odpowiedzialnych za realizację 

umowy, wymaga jedynie poinformowania drugiej strony na piśmie bądź drogą elektroniczną, 

za potwierdzeniem odbioru. Niepoinformowanie o zmianie danych skutkuje uznaniem, że 

doręczenie jest skuteczne na ostatni podany adres. 

3. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 

oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Do umowy nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na 

podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 tej ustawy. 

5. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów powstałych w związku z realizacją 

niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego oraz 

jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

WYKONAWCA:                                                                          ZAMAWIAJACY: 

 

 

 

 

 

 

 

                KONTRASYGNATA: 

 

 

 

 

 



 

 Załącznik nr 1 do Umowy nr……………/2022/MP z dnia………………………….. 

 

 

………………………………………… 

…………………………………………. 

………………………………………… 

………………………………………… 

(imię, nazwisko/firma adres, e-mail, tel) 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam że przedłożone opracowanie pn. „ Strategia Rozwoju Gminy Drawno  na lata 2023-

2030” będąca przedmiotem umowy nr…./2022/MP z dnia zawartej z Gminą Drawno jest 

całkowicie mojego/naszego autorstwa i nie narusza żadnych praw osób trzecich, nie było wcześniej 

opublikowane ani nie jest aktualnie w całości lub w części przedmiotem żadnego postępowania 

wydawniczego.
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