
 

 

 
 
 

Umowa Nr ………. /projekt umowy/    
 

 
zawarta dnia ………………………………... pomiędzy 
Gminą Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6, NIP 768-171-75-75, REGON 5906048379, 
reprezentowaną przez: 
Rafała Janusza Kądzielę – Burmistrza Opoczna 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a 
firmą: ………………………………………………………………., 
reprezentowaną przez: 
……………………………………………………… – Właściciela firmy 
zwaną dalej Wykonawcą 
 

§ 1 
Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907, poz. 759, ze zm.), na podstawie art. 4 pkt 8 powyższej 

ustawy. 

 
§ 2 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na 

Opracowaniu Planu działań dla gospodarki turystycznej Gminy Opoczno. 

 

§ 3 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie planu działań dla rozwoju gospodarki turystycznej 
gminy Opoczno. 

2. Opracowany dokument będzie stanowił podstawę do ubiegania się o dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020  
(w szczególności  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020).  

3. Plan działań powinien:: 
a) zawierać diagnozę obecnej sytuacji na obszarze objętym planem działań wraz z analizą 

SWOT (dane zawarte w tej części planu powinny zostać przedstawione w oparciu o dane 
GUS, ekspertyzy, dokumenty planistyczne lub inne opracowania); 

b) wskazywać zgodność ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi rozwoju obszaru, 
którego dotyczy plan działań (np. strategią rozwoju gminy) oraz ze Strategią Rozwoju 
Województwa Łódzkiego 2020 (można również wskazać powiązania z innymi 
dokumentami takimi jak Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy lub miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego); 

c) przedstawiać działania, które opierają się na endogenicznych potencjałach obszaru 
objętego planem działań, wynikających w szczególności ze specyficznych uwarunkowań  
i zasobów przyrodniczych, przestrzennych i kulturowych; 

d) uwzględniać wykorzystanie walorów danego obszaru do rozwoju przedsiębiorczości  
i gospodarki turystycznej; 



 

 

e) zawierać wykaz działań, których realizacja przyczyni się do tworzenia warunków dla 
powstawania nowych miejsc pracy, a także zapewnienia trwałości istniejących miejsc 
pracy; 

f) uwzględniać przedsięwzięcia realizowane przez podmioty w tym również osoby prywatne; 
g) przedstawiać listę powiązanych ze sobą projektów lub typów projektów, które 

potwierdzają spójność koncepcji rozwoju danego terytorium i łącznie tworzą produkt 
turystyczny (w celu wyeliminowania wspierania projektów jednorazowych  
i odosobnionych). 

 
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa odnośnie opracowania 
Planu działań ( nie dotyczy to poszczególnych propozycji do Planu, a jedynie jego całości jako 
dokumentu) – pozycję należy ująć w kalkulacji oferty. 

2. Udziału w spotkaniach roboczych dotyczących przygotowania Planu działań na wezwanie 
Zamawiającego na terenie gminy Opoczno (informacja przynajmniej z dwudniowym 
wyprzedzeniem). 

3. Przekazania kompletnego opracowania do uchwalenia, w tym przygotowania projektu 
uchwały Rady Miejskiej wraz z uzasadnieniem - pozycję należy ująć w kalkulacji oferty. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 24 marca 2017 r.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego konsultowania z Zamawiającym realizowanego 

przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy przyjęcia przedmiotu umowy. Na żądanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji na temat stanu realizacji 

umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje konieczne do realizacji przedmiotu umowy. 

4. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się do opracowania z najwyższą starannością, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami Instytucji Zarządzającej. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego uzupełnienia, poprawienia i aktualizacji  

przedmiotu zamówienia, jeśli zaistnieje taka konieczność, dokonania ewentualnych zmian w 

opracowanej analizie, w przypadku zgłoszenia uwag przez Instytucję Zarządzającą RPO w zakresie i 

terminie wynikającym z dokumentów IZ RPO, do momentu uzyskania pozytywnej zgody. 

Opracowanie musi być aktualne na dzień przekazania go do Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dochować należytej staranności dla wykonania zleconych 

czynności i zadań, wynikających z realizacji postanowień niniejszej umowy, przy zachowaniu zasady 

pełnej poufności wiedzy o Zamawiającym, nabytej z tytułu wykonywania powierzonych czynności. 

7. Wykonawca nie ma prawa zlecić prac związanych z wykonywaniem umowy podwykonawcy. 

8. Niniejsze opracowanie zostanie wykonane i dostarczone do Zamawiającego w wersji 

papierowej – 2 szt. i elektronicznej – na płycie CD w formacie PDF i DOC (MS Word) – 1 szt. 

 

§ 5 

1. Cena za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, wynosi ………………………. zł 

netto + VAT 23% (tj. ………………………… zł), czyli łącznie brutto ………………………… zł (słownie: 

…………………………………………..) zgodnie ze złożonym przez Wykonawcę formularzem ofertowym. 



 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność 

Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

3. Kompletność wykonania usługi oraz zgodność z opisem przedmiotu umowy potwierdzona 

zostanie w protokole odbioru. 

4. Protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy będzie stanowił 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

5. Wykonawca nieodpłatnie przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie i prawa 

pokrewne do wszystkich mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego wyników prac powstałych 

w wyniku realizacji przedmiotu umowy. 

6. W przypadku niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ustali termin 

usunięcia wad. 

 

§ 6 

1. Zamawiający zastrzega zastosowanie kary umownej na wypadek niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 2 % wartości wynagrodzenia 

brutto ustalonego w § 5 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia; 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,  

w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 pkt 1 umowy.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,  

w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust 1 umowy;  

b) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w wysokości 0,3 %, za każdy dzień zwłoki, licząc od 

dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być zakończony. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne na 

zasadach ogólnych. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należytego 

Wykonawcy bez dodatkowego wezwania do zapłaty. 

 

 

§ 7 

1. Zamawiający ureguluje należność za przedmiot umowy przelewem na wskazany rachunek 

bankowy w ciągu 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury Vat na konto wskazane na fakturze. 

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

3. Faktura będzie wystawiona na: 

Nabywca/Płatnik 

Gmina Opoczno 

26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 

NIP: 768-171-75-75 



 

 

 

§ 8 

1. Powiadamianie każdej ze Stron Umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie. 

2. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

 i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 
        ZAMAWIAJĄCY:                                                                    WYKONAWCA: 

  
 
 
 
    ……………………………………………………    ………………………………………………….. 
 
 
 
KONTRASYGNATA SKARBNIKA: 
 
 
 
 
……………………………………………………… 


