
 

 

 

      załącznik nr 4 do SIWZ 

- P R OJ E K T - 

 

Umowa nr …  /2009 

 

zawarta w dniu …………….……………………… r. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Powiatem 

Ząbkowickim, zwanym w dalszej treści niniejszej umowy Zamawiającym, w imieniu którego działa Zarząd 

Powiatu Ząbkowickiego, reprezentowany przez:  

Starostę Ząbkowickiego - Ryszarda Nowaka,  

Wicestarostę Ząbkowickiego - Tadeusza Cymbałę,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ząbkowickiego - Urszuli Rabiej,  

 

a firmą ………………………………………………………………………………………………………… zwaną w 

dalszej części Wykonawcą,  

z siedzibą …………………………………………………............................................................................... 

reprezentowaną przez …………………………………………………………………………………………...... 

 

w rezultacie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art.39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych 

(Dz. U. z 2007 r. Nr  223, poz. 1655) rozstrzygniętego w dniu ………………………………………………  

o następującej treści:  

§ 1 

Zamawiający, realizując projekt nr PL. 3.22./3.3.02/08.00388 pn. „Rychleby – Góry Złote, rozwój warunków 

przedsiębiorczości i turystyki” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz  budŜetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis zleca, 

a Wykonawca przyjmuje do realizacji:  

 

1) opracowanie dokumentów o charakterze strategicznym: 

a) strategii rozwoju (obejmującej sformułowaną wizję, cele strategiczne i plan działania dla 

analizowanego terytorium tj. Powiat Ząbkowicki, Mikroregion Jawornicki (RCz), Gmina 

Lądek Zdrój i Gmina Stronie Śląskie),  



b) propozycji rozwoju infrastruktury i suprastruktury ruchu turystycznego oraz wsparcia 

marketingowego rozwoju ruchu turystycznego,  

c) oferty inwestycyjnej obszaru objętego realizacją projektu, 

2) organizację:  

a) trzech jednodniowych wyjazdów studyjnych (po 30 uczestników) skierowanych na 

identyfikację obszarów rozwoju przedsiębiorczości (pierwszy w terminie do 15 maja 2009 

r.,drugi w terminie do 29 maja 2009 r., trzeci w terminie 15 czerwca 2009 r.) 

b) dwóch workshopów (po 20 uczestników), w których wezmą udział przedstawiciele 

samorządów i przedsiębiorstw obszaru realizacji projektu (pierwszy do 15 maja 2009 r., 

drugi do 29 maja 2009 r.) 

c) konferencji podsumowującej realizację projektu (w terminie do 22 czerwca 2009 r.) 

     W tym druk materiałów pomocniczych słuŜących organizacji ww. (zaproszenia, listy    
     obecności itp.) oraz materiałów merytorycznych związanych z opracowaniem przedmiotu  
     zamówienia.  
 

 § 2 

Termin wykonania umowy do dnia 22 czerwca 2009 r.  

§ 3 

W ramach realizacji projektu, Strony ustalają przedstawicieli do kontaktu:  

1) Ze strony Zamawiającego – Andrzej Rapacz – Inspektor ds. zarządzania projektami  

w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich,  

tel. 074 816 28 16, e-mail: andrzej.rapacz@zabkowice-powiat.pl  

2) Ze strony Wykonawcy - ……………………………………………………………............................... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

§ 4 

Opracowania, o których mowa w § 1, pkt 1. zostaną przekazane w siedzibie Zamawiającego na podstawie 

protokołu odbioru.  

§ 5 

1. Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 przysługuje wynagrodzenie  

w wysokości:  netto ………..…………zł, podatek VAT …….……… brutto ………………………. zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………… zł) 

po wystawieniu przez Wykonawcę faktury VAT przelewem na konto w niej wskazane w terminie 14 dni 

od daty otrzymania faktury.  

2. Za podstawę ustalenia wynagrodzenia Strony przyjęły ofertę z dnia ……………………………………, 

która stanowi załącznik do umowy.  



§ 6 

Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy osobie 

trzeciej bez zgody Zamawiającego wyraŜonej na piśmie.  

 

§ 7 

Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przekazanie Wykonawcy wszelkich niezbędnych materiałów i 

informacji potrzebnych do wykonania usługi opisanej w § 1 umowy. 

                                                                                 

   § 8 

Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

naleŜne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy. 

 

                                                                                 § 9     

Strony ustalają następujące kary umowne: 

1. W wysokości 10% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za  

    które odpowiada Wykonawca. 

2. W wysokości 0,3 % wartości umowy, w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w przekroczeniu terminów  

   określonych w §  2 umowy liczone za kaŜdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną   

    przez Zamawiającego część umowy. 
 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu  

   cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

                                                                                   § 11 

1. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy,  

    a takŜe o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie.  

    W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego  

     rzeczowo sąd powszechny. 

                                                                                    



 

                                                                                  § 12 

Strony mogą dochodzić odszkodowań przewyŜszających kary umowne. 
 
                                                                                  § 13 
 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze stron. 

 

.................................................................                                               ………………................................ 

                    Zamawiający                                                                                           Wykonawca 

 

 
AKCEPTUJEMY WARUNKI UMOWY 

 
   ............................................................................................ 
       (Imię i nazwisko oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 
Uwaga :  
Wykonawca wypełnia projekt umowy w zakresie odnoszącym się do niego. 
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Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis 
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz budŜetu państwa  

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis 
„Przekraczamy granice” 


