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Załącznik nr 1 do umowy  NR UA-2/23 z dnia ……………. 2023 r. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Kody CPV: 

 73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju 

 73110000-6 - Usługi badawcze 

 98133100-5 - Usługi w zakresie poprawy oraz wspierania administracji samorządowej i wspólnot 
samorządowych 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium potencjału i kierunkowych funkcji rozwoju 

obszaru Podczela w Kołobrzegu. 

1.1.  Kontekst i uzasadnienie realizacji zadania: 

Kołobrzeg jest jednym z ważniejszych i najatrakcyjniejszych miast zachodniej części pasa 
nadmorskiego. Podstawową i dominującą gałęzią gospodarki miasta Kołobrzeg jest działalność 
uzdrowiskowo-turystyczna. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta Kołobrzeg, jednym z kluczowych 
wyzwań jest poszerzenie i dywersyfikacja profilu funkcjonalno-gospodarczo-społecznego miasta. 
Miasto posiada status uzdrowiskowy oraz potencjał do kreowania rozwoju i zmian m.in. w sferze 
przestrzennej. Wśród atutów Kołobrzegu wymienić należy lokalizację nadmorską, drogę ekspresową 
S6 oraz szeroko rozumianą działalność portową. We wschodniej części miasta rozciąga się kompleks 
nieużytków łączących się z terenami użytku ekologicznego „Ekopark Wschodni”. Innowacyjna turystyka 
w skali pasa nadmorskiego wyróżnia się jakością przestrzeni oraz nowoczesnymi formami. Jednym  
z istotniejszych elementów ekoturystyki jest Ekopark, sąsiadujące z nim tereny Podczela i lotniska  
w Bagiczu. Charakteryzują się unikalnymi wartościami w zakresie dbałości o środowisko, przemian 
klimatycznych, ochrony krajobrazu. 

W 1995 r. Kołobrzeg wzbogacił się o nową dzielnicę mieszkaniową – Podczele II. Są to tereny 
i obiekty mieszkalne po byłej lotniczej bazie wojsk radzieckich. W przyszłości, ze względu na bliskość 
morza, ma ona szansę stać się bardzo atrakcyjną częścią miasta. Teren dawnego lotniska w Bagiczu jest 
obecnie tymczasowo adaptowany dla różnych funkcji. Wyremontowano osiedle mieszkaniowe, część 
obiektów zostało adaptowanych dla potrzeb składowo-magazynowych. Brak jest nadal jednoznacznej 
koncepcji zagospodarowania obiektów lotniczych (pasy startowe, hangary itp.). Obszar ten może być 
w wieloraki sposób wykorzystany w przyszłości, a wolne tereny pod Inwestycje w Kołobrzegu,  
w szczególności zlokalizowane na terenie dawnego lotniska w Podczelu-Bagiczu, zostały wskazane jako 
mocne strony w analizie SWOT obszaru miasta. Strategia podkreśla wagę rozwiązań, które sprzyjać 
będą zatrzymaniu i przyciąganiu do miasta nowych mieszkańców. Niepożądanym kierunkiem rozwoju 
dla terenów po byłym lotnisku są funkcje przemysłowe, m. in. ze względu na sąsiedztwo terenów 
mieszkaniowych oraz funkcję uzdrowiskową i turystyczną. Rozwój nowych funkcji Podczela związany 
będzie z potrzebą wzmocnienia powiązań komunikacyjnych, w tym również połączeń kolejowych  
i rowerowych. Niezbędne będzie rozwinięcie infrastruktury technicznej oraz społecznej. Tereny 
wskazano w strategii jako obszar strategicznej interwencji.  

Konieczne jest wskazanie spójnej wizji i najbardziej oczekiwanego kierunku rozwoju oraz 
przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po byłym lotnisku  
w Bagiczu. Koncepcja zagospodarowania wyłoniona zostanie w trybie konkursu architektoniczno-
urbanistycznego, natomiast ten poprzedzony ma być przedmiotowym studium zawierającym 
kierunkowe wytyczne do konkursu. 
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Bazując na dotychczasowych analizach rozwojowych, wyznaczając zadanie przedmiotowego 
studium, Zamawiający poszukuje odpowiedzi m.in. na następujące pytania rozwojowe obszaru 
Podczela: 

 
1. Jaka powinna być spójna i atrakcyjna wizja rozwoju obszaru Podczela ? 

2. Do jakiego charakteru miejsca należy dążyć w transformacji obszaru ? 

3. Jakie powinny być funkcje kierunkowe dla rozwoju Podczela ? 

4. Jakie są kluczowe szanse i ryzyka dla przyjętej wizji i kierunków rozwoju obszaru ? 

 

Jako wyjściowe dla opracowania przedmiotowego zadania należy przyjąć m.in. dokumenty: 

Strategia Rozwoju Miasta Kołobrzeg, Strategia Smart City miasta Kołobrzeg – Diagnoza, Studium 

możliwości poszerzenia profilu gospodarczego miasta Kołobrzeg, obowiązujące Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Kołobrzeg, obowiązujące plany 

zagospodarowania przestrzennego, dotychczasowe analizy i stan wiedzy w posiadaniu 

Zamawiającego. 
1.2.  Cele główne opracowania: 

 

1. Analiza potencjału lokalizacji obszaru Podczela 

2. Zdefiniowanie spójnej wizji i charakteru obszaru pod kątem jego rozwoju w przyszłości 

3. Zdefiniowanie kierunkowych propozycji przyszłych funkcji obszaru Podczela w ramach 

przyjętej wizji wraz z kluczowymi szansami i ryzykami 

4. Zdefiniowanie ogólnych wytycznych funkcjonalnych do warunków przyszłego konkursu 

architektoniczno-urbanistycznego 

 
1.3.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
1) Etap 1 - Analiza potencjału lokalizacji obszaru Podczela - wstępne opracowanie analityczne 

dotyczące stanu istniejącego, sytuacji rynkowej i określenia potencjału obszaru na tle 
wybranych rozwiązań wzorcowych (tzw. case studies), zawierające w szczególności m.in.: 

a. charakterystykę warunków naturalnych obszaru (ukształtowanie terenu, 
uwarunkowania środowiskowe, elementy charakterystyczne determinujące rozwój 
obszaru itd.); 

b. charakterystykę istniejącej infrastruktury technicznej (dostępność mediów itd.); 
c. analizę planistyczną obszaru i otoczenia oraz stanu prawnego nieruchomości; 
d. charakterystykę obszaru w ujęciu socjo-demograficznym (na tle ogólnej sytuacji 

miasta); 
e. przegląd dokumentów strategicznych miasta Kołobrzeg w kontekście potencjału 

rozwoju rynku i pozycji obszaru Podczela; 
f. analiza funkcjonalna obszaru i otoczenia (z uwzględnieniem sąsiedztwa terenów 

Gminy Ustronie Morskie); 
g. benchmarking i wstępne analizy rynkowe; 
h. identyfikację brakujących funkcji rynku; 
i. przegląd tzw. case studies – modelowych rozwiązań inwestycyjnych o zbliżonym 

charakterze i parametrach funkcjonalno-przestrzennych; 
2) Etap 2 - Zdefiniowanie spójnej wizji i charakteru obszaru pod kątem jego rozwoju w 

przyszłości – w oparciu o wstępne analizy potencjału lokalizacyjnego i rozwojowego oraz przy 
współpracy z eksperckim zespołem kierunkowym po stronie Zamawiającego. Opracowanie 
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powinno zawierać charakterystykę głównej wizji rozwoju obszaru i charakteru przyszłego 
miejsca na mapie miasta i w skali regionu.  

3) Etap 3 - Zdefiniowanie kierunkowych propozycji przyszłych funkcji obszaru Podczela w 
ramach przyjętej wizji wraz z kluczowymi szansami i ryzykami, a w szczególności: 

a. Listę i charakterystykę możliwych kierunkowych funkcji do zrealizowania na obszarze 
Podczela 

b. Opisową ocenę ryzyka i szans wynikających z rozwoju obszaru o możliwe funkcje 
kierunkowe   

4) Etap 4 - Zdefiniowanie ogólnych wytycznych funkcjonalnych do warunków przyszłego 
konkursu architektoniczno-urbanistycznego – w formie syntetycznego opracowania 
zawierającego: 

a. Wytyczne dotyczące docelowego charakteru miejsca na obszarze Podczela 
b. Ogólne wytyczne w zakresie preferowanych i dopuszczonych funkcji obszaru 

5) W ramach minimum metodologicznego Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zapewni 
odpowiednie analizy ekonomiczne, przestrzenno-funkcjonalne - wymagane jest zastosowanie 
właściwych metod i technik w  przedmiotowym zakresie. 

6) Analizy powinny zostać wykonane, na podstawie możliwie najnowszych danych zebranych 
przez Wykonawcę. Wykonawca w celu wykonania analizy wykorzysta dane zarówno 
publikowane, jak i niepublikowane z wielu źródeł. Zamawiający dopuszcza możliwość 
wykorzystania starszych danych w przypadku, kiedy niemożliwe będzie zebranie danych 
bardziej aktualnych. Zamawiający udostępni Wykonawcy aktualne dane będące w jego 
posiadaniu, dotyczące realizacji zakresu zadania. W przypadku braku danych istniejących, po 
stronie Wykonawcy jest ich pozyskanie lub przeprowadzenie stosownych badań.  

7) Dane prezentowane w opracowaniach analitycznych powinny być przygotowane w atrakcyjnej 
formie wizualnej.  

8) Zakłada się, że działania analityczne skupiać się będą na najważniejszych aspektach 
konkurencyjności obszaru oraz potencjalnych obszarach jego rozwoju. 

9) Przekazanie wyników prac Etapu 1 odbędzie się w formie Raportu wstępnego oraz prezentacji 
wyników analiz. 

10) Całość zamówienia (Etapy 1-4) Wykonawca zobowiązany jest przekazać w formie Raportu 
końcowego. 

11) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia, po zawarciu 
umowy, szczegółowej metodologii prowadzenia prac wraz z harmonogramem działań, 
zawierającym m.in.: 

a. Cele, sposób i zasady realizacji przedmiotu zamówienia. 
b. Syntetyczne ujęcie sposobu realizacji zadania w formie diagramu-procesu. 
c. Harmonogram działań z podziałem na poszczególne etapy prac, wskazanie punktów 

ciężkości, określenie działań (w tym zakres czynności w ramach działania, liczba wizyt/ 
spotkań, termin realizacji, efekt realizacji), w formie tabelarycznej lub opisowej.  

d. Zasady współpracy i organizacji spotkań z zespołem eksperckim po stronie 
Zamawiającego (w tym sposób wymiany informacji i kontaktów, organizacji spotkań) i 
inne kwestie organizacyjno-porządkowe. 

e. Zasady prowadzenia prac - ustalenia organizacyjno-zarządcze związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

f. Opis sposobu zbierania danych i prezentacji wyników. 
g. Harmonogram działań z wyszczególnieniem poszczególnych etapów realizacji 

Zamówienia oraz terminów realizacji. W harmonogramie należy uwzględnić terminy 
przekazania roboczych wersji raportów, zgłaszania uwag przez Zamawiającego i 
przekazania ostatecznych wersji dokumentacji przez Wykonawcę. 

h. Wykonawca winien zaproponować w harmonogramie termin przekazania  Raportu 
wstępnego. 
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1.4.  Koncepcja szczegółowych prac badawczych 

 UWAGA!  

Koncepcja szczegółowych prac badawczych – działań/zadań i analiz wraz z proponowaną 
metodologią zapewniającą realizację wszystkich celów powinna zostać przedstawiona przez 
Wykonawcę wraz z ofertą. Opracowana koncepcja - podejście metodologiczne będzie jednym  
z głównych kryteriów oceny ofert składanych przez potencjalnych Wykonawców.  

Wzór formularza koncepcji stanowi Załącznik nr 2 do zapytania. Koncepcję należy przedłożyć 
również w wersji edytowalnej (na płycie CD lub innym nośniku danych). 

Wraz z ofertą Wykonawca składa wstępny opis realizacji przedmiotu zamówienia wg Załącznika 
nr 2 do zapytania ofertowego, zawierający w szczególności opis założeń realizacji zadania, w tym: 

1) szczegółowa opisowa koncepcja prac wraz z proponowaną metodologią zapewniającą 
realizację wszystkich celów oraz produktu finalnego wraz z uzasadnieniem;  

2) sposób realizacji przedmiotu zamówienia: opis działań / zadań wraz z zasadami prowadzenia 
prac, w tym rodzaj wykonywanych analiz i badań; uzasadnienie dla każdego ze wskazanych 
elementów; 

3) harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem terminów zakończenia 
poszczególnych Etapów; 

4) zasady realizacji badań / analiz: wskazanie metod i narzędzi; opis metod i narzędzi 
 

1.5.  Oczekiwane produkty i inne wymagania w zakresie realizacji zadania 

1) Opracowanie, przekazanie Zamawiającemu i prezentacja wyników prac Etapu 1 w formie 
Raportu wstępnego oraz prezentacji multimedialnej w siedzibie Zamawiającego. Raport 
przekazany powinien być w formie drukowanej oraz cyfrowej (przesłany/udostępniony 
elektronicznie w sposób określony przez Zamawiającego). Przekazanie Raportu wstępnego 
zostanie potwierdzone Protokołem przekazania. Protokół przekazania należy przekazać  
w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia danego etapu prac. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo zgłoszenia uwag do przekazanych protokołów, w zakresie spójności i zgodności  
z przedmiotem umowy, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania ww. 
dokumentów od Wykonawcy. Odbiór zmodyfikowanych protokołów będzie się odbywał na 
zasadach jak powyżej.  

2) Wyniki prac Etapów 2 i 3 zostaną zaprezentowane w formie prezentacji multimedialnej  
w siedzibie Zamawiającego, na spotkaniu roboczym z zespołem eksperckim ze strony 
Zamawiającego 

3) Zakres całościowy Zamówienia – Etapy 1-4, zostaną przekazane w formie Raportu 
końcowego oraz prezentacji multimedialnej w siedzibie Zamawiającego. Raport przekazany 
powinien być w formie drukowanej oraz cyfrowej (przesłany/udostępniony elektronicznie  
w sposób określony przez Zamawiającego). Przekazanie Raportu zostanie potwierdzone 
Protokołem przekazania. Protokół przekazania należy przekazać w ciągu 7 dni roboczych od 
dnia zakończenia danego etapu prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia uwag do 
przekazanych protokołów, w zakresie spójności i zgodności z przedmiotem umowy,  
w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania ww. dokumentów od 
Wykonawcy. Odbiór zmodyfikowanych protokołów będzie się odbywał na zasadach jak 
powyżej.  

4) Przedstawienie, po zawarciu umowy, rekomendowanej przez Wykonawcę metodologii 
prowadzenia prac wraz z harmonogramem działań – szczegółowo opisanej w pkt.1.3, ppkt. 
11) – w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.  
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5) Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do harmonogramu, o którym mowa w pkt. 1.3, ppkt. 
14) w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy dokumentów. 
Wykonawca dokona zmian w zakresie harmonogramu w terminie nie dłuższym niż 4 dni 
roboczych. W trakcie prac nad dokumentem ww. harmonogram na wniosek każdej ze stron 
umowy może ulec modyfikacji – modyfikacja wymaga zatwierdzenia zmian przez każdą ze 
stron w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia przekazania propozycji 
zmodyfikowanego dokumentu (zmiana ta nie wymaga zmiany umowy). 

6) Zapoznanie się Wykonawcy z  dotychczasowymi opracowaniami analitycznymi dotyczącymi 
miasta Kołobrzeg na podstawie przedstawionych przez Zamawiającego dokumentów, w tym 
co najmniej: 

a. Strategią Rozwoju Miasta Kołobrzeg - wrzesień 2022 r. 
b. Strategią Smart City miasta Kołobrzeg – 2021 r. 
c. Strategią Promocji Miasta Kołobrzeg na lata 2020-2025+ 
d. Studium możliwości poszerzenia profilu gospodarczego miasta Kołobrzeg – 2022 r. 
e. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 

Kołobrzeg. 
f. Miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego.  
g. Polityką Transportową Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego obejmującego Gminę 

Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie Morskie. 
h. Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028.   
i. Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 

2021 – 2026. 
j. Operatem Uzdrowiskowym Uzdrowiska Kołobrzeg z 2018 roku.  
k. Programem Ochrony Środowiska na lata 2019 - 2022 dla miasta Kołobrzeg  

z perspektywą na lata 2023 – 2026. 
l. Wstępne badania geotechniczne oraz zanieczyszczenia podłoża na terenie dz. Nr 4/37-

38, 4/227, 4/230, 4/233, 4/277 i 4/278 (obręb 0008), Kołobrzeg – marzec 2022 r. 
7) Zasady opracowania przedmiotowych Raportów: 

a. Wszystkie opracowania składowe i końcowe winny być przygotowane w języku 
polskim.  

b. Wszystkie dane liczbowe wskazane w analizach i dokumencie końcowym (itp.. tabele, 
diagramy, wykresy, itp.) należy opracować w czytelnej i atrakcyjnej formie graficznej. 

c. Wszystkie opracowania składowe Zamówienia muszą być zrealizowane w atrakcyjnej 
szacie graficznej, z odpowiednią ilością ikonografik / rysunków / map. Zamawiający 
będzie miał prawo wnieść uwagi do zawartości i projektu graficznego opracowania. 

d. Prezentacje multimedialne wyników poszczególnych etapów oraz końcowa 
prezentacja musi być zrealizowana w atrakcyjnej i czytelnej formie graficznej. 

e. Wykonawca na polecenie Zamawiającego zaprezentuje dokument również na sesji 
Rady Miasta Kołobrzeg. Koszt tej wizyty należy uwzględnić w cenie opracowania 
(dopuszcza się prezentację już po odbiorze całości umowy). Wykonawca przygotuje 
prezentację multimedialną w formacie ppt/pptx/pdf (lub innym umożliwiającym 
zamieszczenie materiału na stronie internetowej) podsumowującą powstały Raport 
końcowy, celem zaprezentowania wyników szerszej grupie odbiorców. Prezentacja 
powinna zawierać poza częścią opisową elementy graficzne, mapy, tabele, wykresy itp. 

f. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby wypracowane w toku analiz wnioski były 
możliwie precyzyjne, jasne i znajdowały zastosowanie w dalszych działaniach 
Zamawiającego wynikających z realizacji zadania. Wszystkie dokumenty – zwłaszcza 
dokumenty / raporty będące efektem realizacji działania / zadania/ badania /analizy 
dla poszczególnych elementów harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia, 
powinny zawierać zinterpretowane dane wraz z przekształceniem ich w wiedzę 
przydatną dla Zamawiającego w związku z celem badania. 
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g. Dokumentacja oraz wszelkie materiały powinny być oznakowane zgodnie  
z obowiązującą księgą identyfikacji wizualnej miasta w momencie realizacji umowy. 

8) Raport wstępny i końcowy zostanie przekazany Zamawiającemu, zgodnie z terminem 
ustalonym w zatwierdzonym harmonogramie wskazanym w pkt 1.3 ppkt. 14): 

a. w 5 egzemplarzach w wersji papierowej (pełen kolor), 
b. w wersji elektronicznej w formacie pdf (przesłanie/udostępnienie zgodnie  

z wytycznymi Zamawiającego). 
9) W trakcie odbioru Zamawiający dokona oceny dokumentów, w szczególności pod kątem 

spójności i zgodności z przedmiotem umowy. 
10) Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń do przekazanych dokumentów, 

w zakresie określonym w pkt. 7) i 8), w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania 
mu dokumentów przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do ustosunkowania się 
do uwag Zamawiającego i przekazania poprawionych dokumentów w terminie nie dłuższym 
niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania uwag od Zamawiającego.   

11) Odbiór zmodyfikowanej dokumentacji odbywa się na zasadach określonych w pkt. 9) i 10). 
12) Odbiór ostateczny przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony podpisanym przez 

Zamawiającego i Wykonawcę protokołem odbioru ”bez zastrzeżeń”. Podpisanie protokołu 
odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” następuje w przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń  
w terminie, o którym mowa w pkt. 10) lub dokonania przez Wykonawcę stosownych 
modyfikacji opracowania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w pkt. 11). Jedynie 
podpisanie protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” jest podstawą do wystawienia 
faktury VAT lub rachunku. 

13) Wykonawca na bieżąco będzie przekazywał wyniki prowadzonych prac (w tym także na 
prośbę Zamawiającego) w formie dokumentów i prezentacji – zwłaszcza dokumenty/ 
raporty będące  efektem realizacji działania/ zadania/ badania/analizy dla poszczególnych 
etapów harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. 

14) Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemną 
informację o stanie zaawansowania prac nad wykonaniem przedmiotu umowy oraz 
udzielić wyjaśnień, w terminie określonym przez Zamawiającego w stosownym piśmie. 

15) Wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym w celu 
informowania o postępie prac i przedstawiania ich roboczych wyników.  

16) Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania w toku prac uzasadnionych uwag i opinii 
Zamawiającego. 

17) Wszelkie koszty związane z realizacją zadania ponosi Wykonawca. 
18) Zamawiający udostępni Wykonawcy, będące w jego posiadaniu, dotychczasowe 

opracowania analityczne i studialne dotyczące miasta Kołobrzeg i przedmiotowego obszaru 
problemowego. 

19) Od Wykonawcy oczekuje się pełnej współpracy z Zamawiającym w zakresie: uzgadniania 
kwestii związanych z metodologią oraz udokumentowania materiału analitycznego i 
badawczego pozyskanego w trakcie zbierania danych pierwotnych.  

20) Wszystkie dokumenty wytworzone w ramach realizacji zadania należy sporządzić w plikach 
w wersji edytowalnej jak np. doc/ .docx oraz inne edytowalne, pliki graficzne, schematy, 
tabele, wykresy, prezentacje, itp. w plikach typu .cdr, .svg, .dxf, .dwg, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx). 
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Wykonanie studium potencjału i kierunkowych funkcji rozwoju obszaru Podczela w Kołobrzegu 

 

 

Załącznik nr 2 do umowy  NR UA-2/23 z dnia …………….………. 2023 r. 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 Protokół końcowy 

sporządzony w dniu ………… 2023 r. 

z odbioru wykonania przedmiotu Umowy Nr … z dnia ……. r. tj.: 

Wykonanie studium potencjału i kierunkowych funkcji rozwoju obszaru Podczela w Kołobrzegu 

 

1. Przedmiot zamówienia dostarczono w dniu …………….………....… 2023 r. 

2. Stwierdza się że: 

1) Usługa została wykonana „bez zastrzeżeń” zgodnie z ww. umową. 

2) Usługa nie została wykonana zgodnie z przedmiotem umowy. Zamawiający wnosi następujące 
uwagi w zakresie wykonania przedmiotu umowy: 
……………………………………………………………………..…………………………… 

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

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

3. Przedmiot umowy Zamawiający uznaje za odebrany, a należność za wykonane usługi zostanie 
wypłacona zgodnie z § 2 ust. 1 ww. umowy. 

4. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron. 

Uwagi: 

1. Niniejszy protokół uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury za zakończenie realizacji prac 

wymienionych w § 1 ust. 1 Umowy Nr UA-2/23 z dnia ……………………... r.). 

2. Fakturę VAT Wykonawca winien wystawić na Płatnika: Gmina Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 

78-100 Kołobrzeg, NIP 671-16-98-541, na kwotę netto ……….. zł + VAT, tj………………. zł brutto 

odpowiednio do przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 1 ww. Umowy. 

3. Należność z tytułu faktury płatna będzie przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy 

podane na fakturze. Płatność nastąpi przelewem, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miasta Kołobrzeg. 

4. Inne…………………………………………………………………………………………………………. 

 

.............................................    ........................................... 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY  

 


