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Umowa 
nr R.062.1.2020 

 
zawarta w dniu ……………………..roku, pomiędzy: 
 
Gminą Kartuzy, z siedzibą w Kartuzach przy ulicy ul. gen. Józefa Hallera 1, 
83-300 Kartuzy, NIP: 589-001-05-83, 
reprezentowaną przez:  
Mieczysława Grzegorza Gołuńskiego – Burmistrza Kartuz, 
zwaną dalej Zamawiającym 

a 

………………………………..z siedzibą przy ul.  
…………………, NIP: 
zwanym  dalej Wykonawcą 
 
o treści następującej: 
 

§ 1 
OŚWIADCZENIA I TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA UMOWY 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem 
środkami technicznymi, jak w szczególności sprzętem i oprogramowaniem 
umożliwiającym realizację niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności 
polegającej na realizacji usługi, będącej przedmiotem niniejszej Umowy. 
 

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest  przeprowadzenie ewaluacji „on-going” 
Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz. 
 

2. Zakres prac związany z przygotowaniem powyższego dokumentu obejmuje 
następujące etapy oraz terminy ich wykonania: 

 

• przygotowanie metodologii ewaluacji………………. 

• przeprowadzenie badania ewaluacyjnego………………. 

• przygotowanie raportu ewaluacyjnego…………… 

• prezentację przez wykonawcę lub jego przedstawicieli opracowanego 
Raportu ewaluacyjnego podczas sesji Rady Miejskiej w Kartuzach.- 
termin do uzgodnienia 

 

3. Termin realizacji przedmiotu Umowy:……………………………... 
 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu Umowy                           
z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie 
ze wszelkimi wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie  przy zachowaniu 
zgodności ze strategicznymi dokumentami lokalnymi i wyższego rzędu wraz  
z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w  tym 
prognozy oddziaływania na środowisko jako element warunkowy, uzależniony 
od stwierdzenia przez stosowne organy o konieczności jej sporządzenia. 
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 § 3 
       PRAWA AUTORSKIE 

1. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego na Zamawiającego 
przechodzi, bez potrzeby składania dodatkowych oświadczeń, całość autorskich 
praw majątkowych do wszelkiej  przekazanej dokumentacji  
w ramach wykonania niniejszej Umowy (utworu w rozumieniu Ustawy o prawie 
autorskim i prawach  pokrewnych z dnia 04.02.1994 r.), zwanej dalej także 
„utworem” na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, 
w szczególności wymienionych w art. 50 ww. ustawy oraz opisanych poniżej: 
 

1) powielenie dowolną techniką całości lub części, w szczególności wykonanie 
kserokopii, lub za pomocą skanera, przy użyciu technik magnetyczno-
optycznych; 

2) korzystanie we wszelkich dziedzinach zadaniach gminy wynikających  
z przepisów prawa; 

3) wprowadzenie do pamięci komputera;  
4) wykonanie dokumentacji w oparciu o utwór; 
5) sporządzenie wniosku o dofinansowanie na podstawie utworu lub utworów 

zależnych sporządzonych na podstawie utworu; 
6) wykonywania prawa do zezwalania na wykonanie zależnego prawa  

autorskiego;  
7) wprowadzenie do obrotu, najem i użyczenie, opublikowanie; 
8) wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej 

lub multimedialnej, przesyłania za pomocą sieci multimedialnej, 
komputerowej i teleinformatycznej w tym Internetu; 

9) korzystania z utworu lub jego części, rozporządzania utworem lub jego 
częścią osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich, w celu wykonania 
wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń  
i innych podobnych orzeczeń, niezbędnych do wykonania, eksploatacji, 
przebudowy i rozporządzania Inwestycją w szczególności zorganizowania 
jej finansowania, w tym z wykorzystaniem środków Wspólnoty Europejskiej; 

10) korzystania z utworu, rozporządzania, użyczenia lub najmu oryginału 
lub kopii egzemplarzy dzieła w związku z zadaniem inwestycyjnym, dla 
potrzeb marketingowych i promocyjnych; 

 
2. Zamawiający może opisanymi wyżej prawami dowolnie rozporządzać. Wraz  

z przejściem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych Zamawiający 
nabywa prawa do korzystania, rozporządzania oraz zezwalania na wykonanie 
zależnego prawa autorskiego, rozporządzanie i korzystanie z utworów zależnych 
stanowiących opracowanie utworu, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez 
inne podmioty na zlecenie Zamawiającego, na polach eksploatacji tożsamych 
jak dla samego utworu. Wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych 
Zamawiający nabywa prawo do zlecania wybranym przez siebie osobom 
opracowania na postawie utworu lub utworów zależnych, w szczególności 
wniosku o dofinansowanie. 
 

3. Przeniesienie praw autorskich do utworu obejmuje także upoważnienie 
Zamawiającego do wykonywania prawa do nienaruszalności treści i formy 
utworu oraz rzetelnego jego wykorzystania, w szczególności prawa do wyrażania 
zgody na wprowadzanie zmian utworu. Wykonawca zobowiązany jest do nie 
wykonywania wobec Zamawiającego prawa do nienaruszalności treści i formy 
oraz rzetelnego wykorzystania utworu oraz utworów zależnych stanowiących 
jego opracowanie 
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4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian 
całości lub części utworu wynikających z potrzeb Zamawiającego. Wykonawca 
oświadcza, że jakiekolwiek zmiany wprowadzone przez Zamawiającego lub na 
jego zlecenie nie stanowią naruszenia autorskich praw osobistych ani dóbr 
osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności utworu. 
 

5. Nabycie ww. praw autorskich oraz innych związanych z nimi praw następuje  
w ramach wynagrodzenia umownego określonego niniejszą umową. 
Wykonawcy nie przysługuje i nie będzie przysługiwać od Zamawiającego 
jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

 
6. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał na zasadzie wyłączności wszelkie 

autorskie prawa do utworu (w szczególności wymienione powyżej), a ich 
przeniesienie na Zamawiającego nie będzie stanowić naruszenia żadnych praw 
osób trzecich, w tym praw autorskich, ani też nie będzie wymagać uzyskania 
żadnych zezwoleń czy zgód osób trzecich poza opisanymi poniżej. 

 
7. Wykonawca przekaże podpisane oświadczenia od wszystkich autorów 

przygotowujących przedmiot Umowy o wyrażeniu zgody na wykonywanie 
utworów zależnych. Oświadczenia zostaną przekazane Zamawiającemu wraz  
z przedmiotem Umowy zgodnie z trybem wskazanym w §1. W przypadku 
wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem  
w stosunku do Zamawiającego z tytułu autorskich praw majątkowych, 
Wykonawca pokryje wszelkie koszty i straty poniesione przez Zamawiającego, 
w związku z pojawieniem się takich roszczeń. 

§ 4 
         ZAKRES PRAC I OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy ściśle według 
wskazań Zamawiającego i w uzgodnieniu z nim. 
 

2.  Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument wskazany w § 2 ust. 1:  
-  w wersji papierowej – ( 4 szt.), 
- w wersji elektronicznej na nośnikach CD (1szt.), w formacie pdf lub innym 
uzgodnionym z Zamawiającym. 
Wykonawca oświadczy, że wersja elektroniczna jest zgodna z wersją          
papierową. 
 

3. Wykonawca dokona analizy wnoszonych do opracowania wniosków, 
zastrzeżeń  i uwag   po spotkaniach  z interesariuszami. 
 

4. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadamiać w formie pisemnej 
Zamawiającego o wszelkich okolicznościach i zdarzeniach mogących mieć 
znaczenie dla wykonywania niniejszej Umowy.  

 
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania swoich obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy w terminach ustalonych postanowieniami 
niniejszej umowy. 

 
6. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, 

które uzyskał w sposób pośredni lub bezpośredni w związku lub przy okazji 
wykonywania niniejszej Umowy, a które to stanowić mogą tajemnicę 
handlową, technologiczną lub produkcyjną Zamawiającego, również po 
zakończeniu okresu współpracy. 
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7. Koordynatorami wszelkich prac związanych z realizacją przedmiotu Umowy 
(obieg informacji, terminowość, zatwierdzanie ustaleń) oraz osobami 
odpowiedzialnymi za kontakt pomiędzy stronami są: 

 
Ze strony Wykonawcy : ……………………………………… 

Ze strony Zamawiającego : Sylwia Biankowska 

 
§ 5 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia posiadanych materiałów 

tematycznych, wyjaśnień oraz informacji niezbędnych dla realizacji Umowy na 
żądanie Wykonawcy. 

  
2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego uregulowania wynagrodzenia 

za usługi świadczone na jego rzecz przez Wykonawcę wynikającego  
z prawidłowo i zgodnie z Umową wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.  

 
3. Zamawiający zobowiązuje się do realizowania swoich obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy w terminach ustalonych z Wykonawcą.  
 

4. Wszelkie uwagi i ustalenia dotyczące wykonania przedmiotu umowy 
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy pocztą elektroniczną lub 
telefonicznie.  

 
§ 6 

ZASADY WSPÓŁPRACY 
Ustala się następujące zasady współpracy pomiędzy Wykonawcą                      
a Zamawiającym:  

 
1. Koordynatorzy wyznaczeni w § 4 są odpowiedzialni za prawidłowy przebieg 

realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy,  w szczególności za 
właściwy przepływ informacji między Stronami.  

 
§ 7 

WYNAGRODZENIE 
1. Za prawidłowe i zgodne z Umową wykonanie całości przedmiotu niniejszej 

Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokość 
…………………………………………………………..zł brutto, (słownie: 
…………………………………………………………………………00/100 brutto).  

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Zamawiającego po odebraniu 
przez Zamawiającego przedmiotu niniejszej Umowy na podstawie protokołu 
zdawczo – odbiorczego dla zakresu Umowy wskazanego w §2 – podpisanego 
bez uwag oraz zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz  po przedłożeniu 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
 

3. Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowić protokół zdawczo-
odbiorczy dla przedmiotu Umowy podpisanych przez upoważnione osoby z 
Urzędu Miejskiego w Kartuzach, poświadczające prawidłowe wykonanie 
całości  przedmiotu niniejszej Umowy bez uwag i zastrzeżeń. 

 

4. Płatność wynagrodzenia wskazanego w ust.1 nastąpi w terminie 14 dni od 
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury VAT.  
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5. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z 
zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 
108a Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - na rachunek 
Wykonawcy wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o 
którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od 
towarów i usług - i tylko taki rachunek do płatności może zostać wskazany w 
wystawionej Zamawiającemu fakturze. Faktura wskazująca inny numer 
rachunku bankowego do płatności, jako wystawiona niezgodnie z Umową - 
zostanie Wykonawcy zwrócona bez księgowania, a Zamawiający uprawniony 
jest do wstrzymania płatności do czasu otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury.  

 
6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego kwotą płatności. 
 

§ 8 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanych od 
Zamawiającego materiałów jedynie dla celów związanych z realizacją 
niniejszej Umowy.  

 
2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do zwrotu poniesionych 
nakładów finansowych w pełnej wysokości oraz żądania naprawienia w całości 
poniesionej szkody. 

 
3. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, Wykonawcy 

przysługuje prawo do wynagrodzenia odpowiedniego do stopnia 
zaawansowania prac wykonanych do dnia odstąpienia oraz zwrot 
poniesionych kosztów w pełnej wysokości. 
 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy            
w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o wystąpieniu jednej                                         
z następujących okoliczności, lecz nie później niż do dnia 29.05.2020 r.:  
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
faktycznego wykonania części umowy. Odstąpienie Zamawiającego od 
umowy z powyższych przyczyn nie stanowi podstawy dochodzenia przez 
Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 
2) gdy nastąpiła likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie go  
z rejestru, 
3) gdy nastąpiło zajęcie wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania 
niniejszej Umowy, 
4) gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z Umową lub 
nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo uprzedniego 
wezwania ze strony Zamawiającego do działania zgodnego z Umową. 
5) gdy Wykonawca opóźnia  się z realizacją przedmiotu umowy co najmniej 
14 dni w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych w § 2 ust.2  
niniejszej Umowy  
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5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie ustalonych 
przez Strony Umowy terminów w takim zakresie, w jakim opóźnienie terminu 
rozpoczęcia prac lub ich wykonania wynika z winy Zamawiającego bądź        
w skutek jego działania lub zaniechania.  

 
6. Opóźnienia w wykonaniu zobowiązań umownych przez każdą ze Stron 

spowodowane działaniem siły wyższej nie będą uważane za nie 
wywiązywanie się jednej ze Stron z postanowień umowy.  

 
7. Przez siłę wyższą Strony będą rozumiały wszelkie nadzwyczajne okoliczności 

o charakterze zewnętrznym, powstałe po podpisaniu umowy i niemożliwe do 
przewidzenia, którym żadna ze stron nie mogła zapobiec pomimo zachowania 
należytej staranności, takie jak: katastrofy, klęski żywiołowe, pożary, 
powodzie, wybuchy, strajki, niepokoje społeczne, działania wojenne, akty 
władzy państwowej, które w całości lub w części uniemożliwiają wykonanie 
zobowiązań wynikających z umowy. 

 
8. Każda ze Stron może powoływać się na siłę wyższą pod warunkiem,  
że natychmiast o jej wystąpieniu powiadomi na piśmie drugą stronę.  

 
§ 9 

CZAS TRWANIA UMOWY  
1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas obejmujący realizację przedmiotu 

niniejszej Umowy. 
2. Termin realizacji zadań wchodzących w skład przedmiotu niniejszej Umowy 

zostaje ustalony przez Strony zgodnie z § 2 ust.2 i 3 .  
 

§ 10 
OBOWIĄZKI KAŻDEJ ZE STRON 

1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zawiadomienia drugiej Strony o wszelkich 
zmianach adresu do doręczeń, pod rygorem uznania doręczenia pod ostatni 
wskazany adres za skuteczne.  

 
2. Wykonawca oświadcza, że:  

- nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości lub przeprowadzenie 
postepowania restrukturyzacyjnego,  

- nie znajduje się w upadłości, likwidacji, bądź w postępowaniu 
układowym.  

 
3. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego, lecz nie później niż w ciągu 5  
    dni, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zajściu jednego ze zdarzeń  
    wymienionych w ust. 2 w okresie obowiązywania Umowy. 

 
§ 11 

KARY UMOWNE 

1. Na podstawie art. 483§1 i art. 473§1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks Cywilny strony ustalają, że o ile nie będzie to wynikiem działania siły 
wyższej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących 
przypadkach:: 

1) za nieterminową realizację przedmiotu Umowy w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust.1 odrębnie za każdy dzień 
opóźnienia w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych w § 2 
ust.2 i 3 
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2) za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy  
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust.1 oraz 
naprawi ewentualne szkody wynikłe z nie wykonania przedmiotu Umowy, 

3) za nieterminowe usunięcie wad przedmiotu Umowy, w okresie 
obowiązywania rękojmi, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, 
określonego w § 7 ust.1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty 
ustalonego przez Strony terminu na usunięcie wad. 

2. Jeżeli wysokość szkody przewyższy kwotę naliczonych kar umownych, 
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia na zasadach ogólnych 
naprawienia szkody w pełnej wysokości. Łączna kwota naliczonych kar 
umownych nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia brutto określonego w 
§ 7 ust.1. 

§ 12 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają pod rygorem nieważności 
formy pisemnej w postaci dwustronnie podpisanego aneksu. Wykonawca nie 
ma prawa przenieść praw lub obowiązków Wykonawcy określonych niniejszą 
Umową na osoby trzecie, chyba że Zamawiający wyrazi na powyższe zgodę 
pod rygorem nieważności na piśmie. 

 
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych.  

 
3. Spory mogące wyniknąć w toku realizacji niniejszej Umowy, których nie uda 

się rozwiązać w drodze porozumienia stron, rozstrzygane będą przez 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego Sąd  Powszechny.  

 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  

z przeznaczeniem dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

§ 13 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1.    Zamawiający oświadcza, iż Burmistrz Kartuz z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera1, 
83-300 Kartuzy, jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy, osób 
reprezentujących Wykonawcę oraz wskazanych w §4 ust. 7 umowy. 

2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych powołanego przez 
Zamawiającego: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl.  

3.    Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez 
Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jedynie w celu i zakresie 
niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych 
z realizacją niniejszej Umowy. 

4.    Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom 
trzecim o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji 
niniejszej Umowy lub czynności kontrolnych prowadzonych przez uprawnione do 
tego podmioty, w tym Instytucje dofinansowujące realizację przedmiotu niniejszej 
umowy. 
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5.    Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6.    Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 5 lat 
od końca roku kalendarzowego, w którym niniejsza Umowa zostanie wykonana, 
chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na 
obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego. 

7.    Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od 
administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

8.    Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych 
osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9.    Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, było wymagane do zawarcia 
niniejszej Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
może skutkować rozwiązaniem niniejszej Umowy. 

10.  W oparciu o dane osobowe, o których mowa w ust. 1, Zamawiający nie będzie 
podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 
profilowania w rozumieniu RODO. 

 
 
 

 
 

     ……………………………………………………………………………………… 
              Wykonawca                                                           Zamawiający 


