Załącznik nr 3
do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej
„Wzór umowy”

UMOWA Nr …….PFU
Zawarta w dniu …………………….. pomiędzy:
Gminą Iłża reprezentowaną przez:
Burmistrza Iłży – Andrzeja Moskwę
przy kontrasygnacie Skarbnika - Elżbiety Łodej
adres: ul. Rynek 11, 27 – 100 Iłża, tel. 6163135, fax 6163300
REGON 670223327, NIP 7962963277,
zwaną dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………….
……………………………………………………
NIP:
………………………
REGON:
………………………
zwanymi łącznie Wykonawcą,
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym na podstawie Zarządzenia
Burmistrza Iłży nr 33/2014 z dnia 18.04.2014r. w sprawie zasad wydatkowania środków
finansowych w Urzędzie Miejskim w Iłży i w Jednostkach Organizacyjnych Gminy dla
zamówień (zadań), do których nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy, Zamawiający powierza,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Iłża na
lata 2018 - 2028” - zgodnie z propozycją cenową.
2. Celem realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się do pomocy
w pozyskaniu oraz udostepnieniu materiałów niezbędnych do opracowania dokumentów
wymienionych w ust. 1, będących w posiadaniu Gminy Iłża.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) Opracowania:
a) Strategii Rozwoju Gminy Iłża na lata 2018 – 2028 - zwanej dalej Strategią,
b) Prognozy Oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Iłża na lata 2018
– 2028;
2) Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie Strategii która winna być zgodna z
aktualnymi unijnymi i krajowymi dokumentami strategicznymi wyższego rzędu, m.in.:
a) Strategią Europa 2020,
b) Strategią Rozwoju Kraju 2020,
c) Raportem „Polska 2030. Wyzwania Rozwojowe”,
d) Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
e) Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020,
f) Strategią Rozwoju Województwa mazowieckiego do 2030 r.,
g) Strategią Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Radomskiego do 2020 roku,
h) Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego;

3) Zadaniem Wykonawcy jest opracowanie Strategii, która powinna być zgodna
z lokalnymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi Gminy Iłża i powinna
uwzględniać również założenia Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność na lata 2016 – 2023 Lokalnej Grupy Działania „Wspólny Trakt”.
4) Opracowanie Strategii wymaga również zgodności z aktami wymienionymi poniżej:
a) Ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z
2017 r., poz. 1376 z późn. zm.) w zakresie metodologii pracy,
b) Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)
– zakresie dotyczącym planowania,
c) Ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w zakresie
przeprowadzenia oddziaływania na środowisko;
5) Strategia powinna zawierać, m.in.:
a) Diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej gminy Iłża,
b) Analizę i wnioski z dotychczasowej realizacji strategii w kontekście jej
wykorzystania dla potrzeb opracowania nowej,
c) Analizę porównawczą określająca specyficzne uwarunkowania i predyspozycje, a
także spójność gospodarczą, społeczna, terytorialną, w tym analizy sektorowe z
innymi obszarami funkcjonalnymi w województwie mazowieckim oraz powiecie
radomskim,
d) Określenie najważniejszych cech warunkujących rozwój obszarów i społeczności
lokalnej zamieszkujących teren objęty Strategią,
e) Wizję i misje Strategii,
f) Pola strategiczne, pola i cele operacyjne i kierunki działania,
g) Wskazanie obszarów wzrostu, wymagających restrukturyzacji i rewitalizacji,
h) Określenie stopnia spójności z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu,
i) Opracowanie matrycy logicznej celów, przedsięwzięć, wskaźników,
j) Sposób wdrażania, finansowania, monitorowania i ewaluacji Strategii;
6) Prognoza oddziaływania na środowisko powinna być opracowana zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405);
7) Wykonawca przeprowadzi diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej obszaru objętego
Strategią, przygotowaną w oparciu o aktualne dane statystyczne, badania
kwestionariuszowe w jednostkach organizacyjnych gminy Iłża oraz w oparciu o badania
ankietowe mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych (można zamieścić
treść ankiety na stronie internetowej gminy Iłża);
8) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wniosku w sprawie obowiązku
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub braku takiego
obowiązku w ramach opracowania Strategii. W przypadku stwierdzenia konieczności
przeprowadzenia strategicznej oceny Wykonawca w imieniu Zamawiającego zobowiązany
będzie do przygotowywania stosownych pism celem zaopiniowania, uzgodnienia
z odpowiednimi organami
Strategii, Prognozy oraz obwieszczeń związanych
z zagwarantowaniem udziału społeczeństwa w procedurze przeprowadzania strategicznej
oceny oddziaływania dla środowiska;
9) W ramach opracowania Strategii Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji co
najmniej 2 warsztatów strategicznych prowadzonych z przedstawicielami samorządu
gminnego, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami, lokalnymi liderami oraz
innymi instytucjami zainteresowanymi;

10) W ramach opracowania
Strategii Wykonawca będzie zobowiązany do
przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wszystkich 31 sołectw gminy
Iłża oraz 5 komitetów osiedlowych na terenie miasta Iłża. Wykonawca będzie
zobowiązany do sporządzenia raportu z procesu konsultacji, w którym powinien się
znaleźć m.in.: opis z przebiegu konsultacji, podsumowanie konsultacji, wraz
z zestawieniem zbiorczym zgłoszonych uwag, listami obecności osób biorących w nich
udział;
11) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu strategii
oraz prognozy jej oddziaływania na środowisko w celu ich konsultacji i zweryfikowania
przed zaprezentowaniem ostatecznej wersji Radzie Miejskiej w Iłży;
12) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia prezentacji multimedialnej
ostatecznej wersji Strategii na Sesji Rady Miejskiej w Iłży;
13) Wykonawca przygotowuje kompletną dokumentację (Strategia plus Prognoza) w 3
egzemplarzach w wersji papierowej w formacie A4 wersja kolorowa (w tym 1 egz. twarda
oprawa, wersja kolorowa) oraz dodatkowo 1egzemplarz wersja elektroniczna na nośniku
płyta CD / DVD w formacie doc., i pdf;
14) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu bazę danych zebranych w ramach prac
przygotowawczych (wersja papierowa i elektroniczna);
15) Zamawiający zastrzega sobie prawo wnoszenia uwag oraz nadzorowania prac podczas
opracowywania przedmiotowej dokumentacji na każdym jej etapie. Rodzaj i zakres
przewidzianych w Strategii inwestycji będzie szczegółowo omawiany z Zamawiającym;
16) Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia
podwykonawcom. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania
podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za
własne działania lub zaniechania.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem oraz
uprawnieniami, niezbędnymi do należytego zrealizowania przedmiotu umowy określonego
w § 1 i 2 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.
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.
3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub
zaniechania.
§4
Ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy określony w § 1 i 2 ustala się na dzień
31.05.2018 r., z możliwością jego wydłużenia.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe:
a) Za wykonanie zamówienia - opracowanie dokumentu pn: „Strategia Rozwoju Gminy Iłża
na lata 2018-2028” w kwocie.................................zł brutto (słownie ....................................... )
w tym wynagrodzenie netto w wysokości ................................................... zł plus podatek
VAT w wysokości ........................ zł,
b) Za wykonanie zamówienia – sporządzenia dokumentu pn. „Prognoza oddziaływania na
środowisko Strategii Rozwoju Gminy Iłża na lata 2018-2028” w kwocie................................zł
brutto (słownie ....................................... )
w tym wynagrodzenie netto w wysokości ................................................. zł plus podatek
VAT w wysokości ........................ zł,
2. W przypadku braku konieczności wykonywania zamówienia – sporządzenia dokumentu
pn.” Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Iłża na lata 20182028” Wykonawcy należeć się będzie tylko wynagrodzenie za wykonanie zamówienia opracowanie dokumentu pn:. „Strategia Rozwoju Gminy Iłża na lata 2018-2028”.
3. Wynagrodzenie będzie płatne Wykonawcy po zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Iłży
w drodze uchwały Strategii Rozwoju Gminy Iłża na lata 2018-2028.
§6
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia.
2. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za opóźnienie i zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 umowy, za każdy dzień opóźnienia/ zwłoki;
2) za opóźnienie i zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym –
w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 umowy, za każdy dzień
opóźnienia/ zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego
na usunięcie wad;
3) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
- w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 5 umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy oraz w sytuacji określonej w § 6 ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody utraconych korzyści.
§8
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje
przedmiot zamówienia, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak
za własne działania lub zaniechania.

§9
1. Zamawiający w oparciu o postanowienia niniejszej umowy nabywa autorskie prawa
majątkowe do przedmiotu umowy i uprawniony jest do wielokrotnego
ich wykorzystywania na polach eksploatacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich
do przedmiotu umowy bez dodatkowych opłat oraz prawa własności nośników na których
utrwalony jest przedmiot umowy.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
§ 11
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

…………………………………………

WYKONAWCA:

……………………………………

