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Załącznik nr 6 
 

……… 
UMOWA NR …….. 

zawarta dnia ……………. 2021 r. 
pomiędzy: 
Gminą Miasto Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu, 
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, 
NIP: 671 16 98 541, REGON: 330920736 
reprezentowaną przez: 
Annę Mieczkowską – Prezydenta Miasta Kołobrzeg 
zwaną dalej Zamawiającym, 
a 

 …….z siedzibą w …… 
ul. ……… 
wpisanego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS ……/ będącego osobą fizyczną 
prowadzącą działalność gospodarczą ………, będącego podatnikiem VAT o nr NIP: ……. oraz 
posiadającym REGON: …… 

reprezentowanym przez: 
……….. – ……. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku zapytania 
ofertowego zgodnie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z  dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot zamówienia 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę: Wykonanie studium 
możliwości poszerzenia profilu gospodarczego miasta Kołobrzeg i wskazanie ścieżki  jego 
wdrożenia. 

2. Szczegółowy zakres usługi przedstawiają, stanowiące integralną część umowy: 
1) Opis Przedmiotu Zamówienia ( przygotowany podstawie zapytania ofertowego) oraz jego 

ewentualne modyfikacje a także odpowiedzi na pytania Wykonawców po publikacji zapytania 
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego załącznik nr 1 do umowy. 

2) Oferta Wykonawcy wraz z ewentualnymi protokołami z negocjacji - załącznik nr 3 do umowy. 
3. Klasyfikacja zamówienia CPV: 

1) 73220000-0 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju; 
2) 73110000-6 - Usługi badawcze; 
3) 98133100-5 - Usługi w zakresie poprawy oraz wspierania administracji samorządowej i 

wspólnot samorządowych. 
4. Wykonawca oświadcza, że posiada należyte przygotowanie zawodowe do wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy i zobowiązuje się do działania z należytą starannością, z uwzględnieniem 
zawodowego charakteru podejmowanych działań. 

5. W terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedstawi w 
formie elektronicznej rekomendowaną przez Wykonawcę metodologię prowadzenia prac wraz z 
harmonogramem działań – szczegółowo opisanej w pkt.1.3, ppkt 6) Załącznika nr 1 do umowy. 

6. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do harmonogramu wskazanego w ust. 5 w terminie 15 dni 
roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy dokumentów. Wykonawca dokona zmian w 
zakresie harmonogramu w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze. 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). 
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7. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokumenty: 
1) raportu cząstkowego, zgodnie z terminem ustalonym w harmonogramie wskazanym w pkt 

1.3 ppkt 6) Załącznika nr 1 do umowy: 
a. w 8 egz. w wersji papierowej (pełen kolor), 
b. w 8 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf (zewnętrzny nośnik elektroniczny, na 

którym będzie załączona również wersja edytowalna w pliku .doc/ .docx oraz inne 
edytowalne pliki graficzne, schematy, tabele, wykresy, prezentacje, itp. w plikach 
typu .cdr, .svg, .dxf, .dwg, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx). 

2) dokumentu końcowego wraz z pozostałymi dokumentami wytworzonymi w trakcie prac, po 
zakończeniu prac nad dokumentacją: 

a. w 8 egz. w wersji papierowej (pełen kolor), 
b. w 8 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf (zewnętrzny nośnik elektroniczny, na 

którym będzie załączona również wersja edytowalna w pliku .doc/ .docx oraz inne 
edytowalne pliki graficzne, schematy, tabele, wykresy, prezentacje, itp. w plikach 
typu .cdr, .svg, .dxf, .dwg, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx). 

8. W trakcie odbioru Zamawiający dokona oceny dokumentów, w szczególności pod kątem 
spójności i zgodności z przedmiotem umowy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń do przekazanych dokumentów, w 
zakresie określonym w pkt 7), 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.   

10. Odbiór zmodyfikowanego dokumentu odbywa się na zasadach określonych w pkt 8) i 9). 
11. 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 9) lub dokonania przez Wykonawcę stosownych modyfikacji 
opracowania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w pkt 9). Jedynie podpisanie 
protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” jest podstawą do wystawienia faktury VAT lub 
rachunku. 

12. 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 elementów 
harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. 

13. 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. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym w celu 
informowania o postępie prac i przedstawiania ich roboczych wyników. W związku z tym 
Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu w formie elektronicznej (e-mail) raz w miesiącu 
w wyznaczonym dniu notatkę – nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca, zawierającą opis 
czynności wykonanych w ciągu minionego miesiąca w związku z realizacją zadania. 

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

16. Czas wprowadzania uzupełnień, usuwania błędów o którym mowa w ust. 9 nie wlicza się w termin 
realizacji poszczególnych elementów przedmiotu umowy. 

 
§ 2 

Koszt zamówienia oraz warunki płatności 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto: 
…………………… złotych  ( słownie………………………). Płatność: dz. 750, rozdz.75023, par. 4390, poz. 
1023. 
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2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty jakie powstaną w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy. 

3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Wynagrodzenie 
Wykonawcy płatne będzie w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionej faktury VAT lub rachunku. 

4. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie będzie podlegało waloryzacji w okresie 

obowiązywania umowy. 
6. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy 

podpisany przez obie strony. Przewiduje się podpisanie protokołu końcowego po kompleksowym 
wykonaniu całej usługi. 

7. Protokół, o którym mowa w ust. 6, z adnotacją „bez zastrzeżeń” stanowi podstawę do 
zafakturowania wynagrodzenia umownego za wykonany przez Zamawiającego przedmiot 
umowy, w zakresie wskazanym w ust. 1. 

8. Wykonawca wystawi fakturę VAT o formacie A4, wypełnioną komputerowo na: Gminę Miasto 
Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, NIP 671-16-98-541. Zamawiający oświadcza, iż 
wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu. 

9. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do 
zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. 

10. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej 
umowy na osoby trzecie. 

 
§ 3 

 
1. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, tzw. split payment. 
2. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, 

realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych 
podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za 
czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata za odszkodowanie), a także 
za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%. 

3. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 
które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1896 z późn. zm.) 
prowadzony jest rachunek VAT. 

4. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, jest 
rachunkiem bankowym wpisanym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (biała lista podatników 
VAT). 

5. W przypadku braku możliwości dokonania zapłaty przez Zamawiającego z wykorzystaniem 
mechanizmu podzielonej płatności, w szczególności w przypadku złożenia przez Wykonawcę 
nieprawdziwego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do 
wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku, o którym mowa w ust. 3. 

 
§ 4 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy nie później, niż w ciągu 240 dni od dnia 
zawarcia umowy (termin nie obejmuje prezentacji wyników końcowych, o których mowa w 
opisie przedmiotu zamówienia). Ww. termin ulegnie zmianie jedynie w przypadku wniesienia 
przez Zamawiającego uwag, o których mowa w § 1 ust. 9 umowy, o okres w jakim zostały 
przedłożone prawidłowe dokumenty ( zmiana niewymagająca aneksu do umowy).  
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§ 5 
Prawa i obowiązki stron 

 
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy informacje i dokumenty, posiadane przez Zamawiającego, 

niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz podejmie współdziałanie niezbędne do 
właściwego i terminowego zrealizowania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności w zakresie treści otrzymanych od 
Zamawiającego dokumentów i informacji oraz dokumentów i informacji pozyskanych od osób 
trzecich w takcie wykonywania umowy, jak również dokumentów i informacji będących wynikiem 
prac wykonanych w ramach umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich 
informacji i wyjaśnień związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w terminie określonym w 
wezwaniu, jednakże nie krótszym niż 3 dni. 

4. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie danych wynikających z realizacji niniejszej umowy 
do celów statystycznych, informacyjnych z zastrzeżeniem ust. 2. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym w celu należytego wykonania 
przedmiotu Umowy, w szczególności w zakresie:  
1) uzgadniania kwestii związanych z metodologią, w tym konsultowania metod, analiz i narzędzi 

badawczych;  
2) utrzymywania stałego kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji zadania;  
3) udokumentowania materiału pozyskanego w trakcie zbierania danych niezbędnych do 

wykonania zadania.  
 

§ 6 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy; 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn w 
ciągu 14 dni od terminu rozpoczęcia ustalonego w § 4 ust. 1 oraz nie podejmuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu zamówienia bez uzasadnionych przyczyn i 
przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni. 

2. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego, Wykonawcy przysługuje 
prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
1) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej wg wystawionej Zamawiającemu faktury w terminie 

do 30 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności 
z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych; 

2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 
stanowiących podstawę odstąpienia. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 
zawierać uzasadnienie. 
 

§ 7 
Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 
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2. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy, w następujących sytuacjach: 
1) W przypadku opóźnień wynikających z niewłaściwego współdziałania po stronie 

Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przekazywaniu danych niezbędnych 
Wykonawcy do prawidłowego wykonania umowy, strony ustalą wydłużenie terminu 
wykonania przedmiotu umowy stosownie do wpływu powstałych opóźnień na tempo 
postępu prac będących przedmiotem umowy. Przedłużenie terminu wykonania umowy 
powinno być potwierdzone stosownym aneksem. 

2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec przesunięciu z powodu: 
a) Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, 

operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez 
organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i 
przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można 
było im zapobiec. Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z tej przyczyny może 
nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody. 

3) Zmiana polegająca na zaproponowaniu przez Wykonawcę innych niż wymienione w 
formularzu oferty metod i analiz, wyłącznie po przedstawieniu stosownego uzasadnienia i 
akceptacji ww. propozycji przez Zamawiającego. 

4) Zmiana polegająca na modyfikacji harmonogramu realizacji poszczególnych zadań przedmiotu 
zamówienia, wymagająca zatwierdzenia zmian przez każdą ze stron (zmiana ta nie wymaga 
zmiany umowy). 

5) Zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez Wykonawcę w 
ofercie (zmiana ta nie wymaga zmiany umowy) 

3. Żadnej ze stron umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić 
zgodę na zawarcie aneksu). 

4. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy, a także 
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, 
utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu 
umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące 
redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych 
interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym 
zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji 
przedmiotu umowy. 

5. W razie wątpliwości przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany danych: 
1) związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 
2) teleadresowych, 
3) rejestrowych, 

 będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 
6. Wszelkie zmiany i uzgodnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 
 

 
§ 8 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie 
terminu realizacji, wynagrodzenia Wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu płatności) w 
przypadku występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację 
zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać) w związku z występowaniem COVID-19. 

2.   Strony niezwłocznie informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych  z wystąpieniem 
COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. 
Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu 
pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 
1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 

podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 
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zamówienia z uwagi na: ich obowiązkową hospitalizację, objęcie kwarantanną lub nadzorem 
epidemiologicznym w związku z pozostawaniem w styczności z osobami, których zdrowie 
zostało zagrożone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności 
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa  w art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy 
z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych  z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa, lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z 
orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, 
przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, lub niemożności 
sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania się 
COVID-19; 

2)   decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z 
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych 
czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub 
Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 
11 ust. 1–3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych m.in. sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym jej zmian; 

4) wstrzymania lub trudności w zakresie realizacji dostaw produktów, komponentów produktu 
lub materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy; 

5) trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 
6)  innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 

wykonania umowy; 
7) okoliczności, o których mowa w pkt 1-6, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy. 
3. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną  

z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów,  
o których mowa w ust. 2, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych 
krajach lub oświadczenia tych Wykonawców. 

4.  Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte 
wykonanie tej umowy. 

5.  Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 o których 
mowa w ust. 2, wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonuje 
zmiany umowy, w szczególności przez: 

1)  zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 
umowy lub jej części, 

2)  zmianę sposobu wykonywania prac (usług), 
3)  zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub 

sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, 
4)  wprowadzeniem płatności częściowych; 

- o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 
pierwotnej umowy. 

6.  W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa 
w ust. 2, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, zamawiający, w uzgodnieniu z 
Wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 5. 

7.   Zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy 
lub jej części może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania skutków 
związanych z wystąpieniem tej przeszkody.  

8.  Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych  
z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie. 

9.  Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-
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19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z 
wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, 
w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić 
wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres 
wzajemnych świadczeń.  

10.   W przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną 
do wykonania podwykonawcy, Wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę 
łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez 
podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy zmienionej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą.  

11.  W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w 
związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 
zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2, z wynagrodzenia Wykonawcy lub z 
innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego 
wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w 
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

12.  W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w 
związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg 
terminu przedawnienia roszczenia zamawiającego, o którym mowa w ust. 11, nie rozpoczyna się, 
a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może 
nastąpić nie wcześniej niż po upływie  

13.  Obliczając terminy, o których mowa w ust. 11-12, dzień odwołania ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19 wlicza się do tych terminów. 

 
 

§ 9 
Kary 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia w stosunku do wyznaczonego terminu 

prac (zgodnie z § 4 niniejszej umowy), w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy należnego za wykonanie przedmiotu 
zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% 
wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia 
określonego w § 2 ust. 1 umowy, 

c) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy tj. niewykonanie określonych analiz i badań 
w trakcie realizacji zadania, które zostały zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie ( 
koncepcji szczegółowych prac badawczych) w wysokości 10% wartości brutto należnego 
Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia określonego w § 2 ust. 1 umowy, za każdy 
taki przypadek, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1) lit. a) i b), 

d) w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi uwagi do wykonywanego przedmiotu umowy w 
trybie i terminie przewidzianym umową, zaś Wykonawca nie wprowadzi zgłaszanych 
uwag zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w terminie określonym w § 1 ust. 9 umowy, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości i na zasadach 
określonych w ust. 2. pkt 1) lit. a).  

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 
1 umowy należnego Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia. 

3. Za opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca stosować będzie odsetki ustawowe. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z faktur wystawionych przez 
Wykonawcę. 

6. Limit kar umownych, jakich Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od siebie nawzajem z 
wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie wynosi 10% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 2 ust. 1 umowy.  

 
§ 10 

Prawa autorskie 
 

1. Wykonawca oświadcza, że wszelkie wyniki prac i materiały wytworzone w trakcie realizacji 
umowy, mogące stanowić przedmiot praw autorskich, będą oryginalne i nie będą naruszać praw 
autorskich przysługujących osobom trzecim oraz, że przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy 
w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny względem 
Zamawiającego za wszelkie wady prawne projektu, a w szczególności za ewentualne roszczenia 
osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie 
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 
2019 r. poz.1231) w związku z wykonywaniem zamówienia. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa 
majątkowe do materiałów opracowanych i wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy (w 
tym w szczególności: analizy, wytyczne, protokoły, raporty, zestawienia, bazy danych, opisy, wzorce 
dokumentów, prezentacje itp. przygotowane w ramach umowy) na wszystkich polach 
eksploatacji, wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. W szczególności Zamawiający uzyskuje prawo do nieograniczonego korzystania, rozporządzania, 
powielania w całości lub w części poprzez wytwarzanie egzemplarzy jakąkolwiek techniką (w tym 
drukarską czy cyfrową), modyfikowania, udostępniania innym osobom, wprowadzania do pamięci 
komputera, rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu oraz publicznego prezentowania 
dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, również poprzez wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci 
internetowej, z zastrzeżeniem konieczności wskazania Wykonawcy jako twórcy. 

4. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy 
opracowań, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy (wersje elektroniczne wraz z nośnikami oraz wersje papierowe), o których 
mowa w § 1 ust 7 umowy. 

5. Przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz praw własności egzemplarzy nastąpi z chwilą 
przekazania Zamawiającemu opracowań stanowiących przedmiot umowy w ramach 
wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 umowy. 

6. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw zależnych, o których mowa w art. 2 
ww. ustawy, o której mowa w ust. 2. Zezwolenie niniejsze obejmuje w szczególności dokonywanie 
wszelkich zmian i przeróbek utworów, w tym również wykorzystanie ich w części lub całości, 
rozporządzanie nimi oraz łączenie z innymi utworami. 

7. Przejście majątkowych praw autorskich do utworów oraz prawa zezwolenia na wykonywanie zależnych 
praw autorskich do opracowań utworów następuje każdorazowo z chwilą dostarczenia utworu 
Zamawiającemu. 

8. Przejście majątkowych praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego, w ramach 
przysługującego wynagrodzenia, własności egzemplarza utworu (nośnika, na którym dostarczono 
dany utwór). 

9. Strony uzgadniają, że Zamawiający lub inny podmiot wskazany przez Zamawiającego może 
sporządzać obcojęzyczne wersje dokumentów stanowiących przedmiot umowy. 

10. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, w zakresie określonym w 
niniejszym paragrafie zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy należnym z tytułu wykonania 
niniejszej umowy. 

11. Wykonawca zastrzega sobie prawo, a Zamawiający wyraża na to zgodę, do wykorzystywania wyników 
prac zrealizowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy w prowadzonej przez siebie 
działalności. Używanie takie nie może naruszać interesów Zamawiającego. 
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§ 11 
Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia 

 
1. Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu strony wyznaczają: 

1) …………….. – reprezentant Zamawiającego; 
2) …………….. – reprezentant Wykonawcy. 

2. Z ramienia Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia będą: 
1) …………….. ; 

3. Z ramienia Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu zamówienia będą: 
1) …………….. ; 
2) …………….. ; 
3) …………….. ; 
- ww. osoby muszą spełniać wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym w pkt 3. ppkt.3.1. 
Opis warunków udziału  dotyczący Wykonawców 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, drogą 
elektroniczną o ewentualnych zmianach w zakresie osoby/osób odpowiadających realizację 
przedmiotu zamówienia. 

5. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie zapytania 
ofertowego1 wymagają zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawca we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko osoby, których 
kwalifikacje spełniają odpowiednio wymagania określone w dokumentacji zapytania ofertowego. 
Wykonawca wraz z wnioskiem obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody 
potwierdzające spełnianie tych wymagań. Zamawiający jest zobowiązany do odpowiedzi w 
terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wniosku o zmianę składu 
osobowego. 

7. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany 
którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta nie wywiązuje 
się ze swoich obowiązków wynikających z umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące, o ile 
Wykonawca nie udowodni, że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań 
obowiązków Wykonawcy. 

8. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu 
wykonującego przedmiot umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy 
z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka 
personelu Wykonawcy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób wskazanych w ust. 1 i 2. O dokonaniu zmiany 
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę. Zmiany te nie wymagają zgody Wykonawcy. 

10. Czynności określone w ust. 5-7 i 9 nie wymagają aneksu do umowy. 
11. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie 

sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysyłana pocztą elektroniczną 
musi być dodatkowo każdorazowo, bezzwłocznie potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną 
pocztą lub doręczoną osobiście na adres Zamawiającego. 

 
§ 12 

Ochrona danych osobowych 
 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, 
w tym m.in. związanych z prowadzeniem konsultacji społecznych (tworzenie i zbieranie list obecności, 
danych o uczestnikach) jest Wykonawca. Wykonawca przy przetwarzaniu danych osobowych zapewnia 
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by 
przetwarzanie przez niego danych osobowych chroniło prawa osób, których dane dotyczą oraz 
spełniało wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

                                                           
1 w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postepowaniu 
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swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych; (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 
 
 

§ 13 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach,  

jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego. 
 

Załączniki do umowy: 
1. Opis Przedmiotu Zamówienia. 
2. Wzór protokołu odbioru. 
3. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami ( Koncepcją szczegółowych prac badawczych oraz 

ewentualne protokoły z negocjacji). 
 

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

 WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 do umowy  

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 możliwości poszerzenia profilu 

gospodarczego miasta Kołobrzeg i wskazanie ścieżki  jego wdrożenia. 

1.1. Kontekst i uzasadnienie realizacji studium: 

Podstawową i dominującą gałęzią gospodarki miasta Kołobrzeg jest działalność 

uzdrowiskowo-turystyczna. Kluczowym zadaniem stojącym przed Gminą Miasto Kołobrzeg jest 

poszerzenie profilu gospodarczego miasta. Od ponad 20 lat miasto zmaga się z narastającymi 

problemami demograficznymi - depopulacja: starzenie się społeczeństwa, kurczący się potencjał 

reprodukcyjny, ujemne saldo migracji, ujemny przyrost naturalny, niski wskaźnik dzietności, 

prognozowany postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Drenaż zasobów ludzkich wzmacnia 

negatywne zjawiska występujące na terenie miasta w sferze społecznej oraz gospodarczej, w tym 

fiskalnej miasta. Status uzdrowiskowy miasta oraz gospodarka oparta na turystyce, przy 

jednoczesnym odejściu na przestrzeni ostatnich 20-30 lat, od innych dodatkowych funkcji 

gospodarczych stanowią istotny problem. Pandemia koronawirusa jaka pojawiła się w 2020 roku, 

znacznie go uwypukliła. W sferze gospodarczej miasta bardzo wyraźnie uwypuklają się powiązania 

pomiędzy posiadanymi potencjałami i barierami rozwoju miasta a pojawiającymi się w przyszłości 

szansami. Miasto posiada w swoich rękach istotne atuty do kreowania rozwoju i zmian w sferze 

gospodarczej. Należą do nich lokalizacja nadmorska, droga ekspresowa S6 oraz szeroko rozumiana 

działalność portowa. Do najważniejszych barier rozwoju miasta należy zaliczyć niską 

przedsiębiorczość w sferach innych niż turystyczna, brak instytucji otoczenia biznesu oraz brak 

terenów inwestycyjnych. Kluczowe bariery to także deficyty specjalistycznych kadr.  

Bazując na dotychczasowych analizach rozwojowych, wyznaczając cele strategiczne 

samorząd poszukuje odpowiedzi m.in. na następujące wyzwania rozwojowe miasta Kołobrzeg, 

ujęte w formie pytań: 

1. Jak przełamać monokulturę gospodarczą i rozwinąć inne branże w mieście (jakie), 

jednocześnie wykorzystując potencjał portu w Kołobrzegu? 

2. Jak wzmacniać główną specjalizację miasta (przy widocznym już dziś deficycie kadr, małej 

innowacyjności branży turystyczno-uzdrowiskowej) godząc sprzeczne interesy (coraz więcej 

obiektów hotelarskich, coraz mniej przestrzeni zielonej, coraz więcej turystów, coraz większa 

presja na środowisko i pogorszenie jakości życia) i pamiętając, że to właśnie turystyka 

napędza ekonomię miasta i budżet miasta? 
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Zakłada się, iż najważniejsze szanse, które korelują przede wszystkim z posiadanymi przez 

miasto potencjałami to dywersyfikacja branż gospodarki. Odpowiednie wykorzystanie szans umożliwi 

uniknięcia lub minimalizację zagrożeń na jakie narażone jest miasto Kołobrzeg. 

Jako wyjściowy dla opracowania w etapie analiz wstępnych należy przyjąć dokument: 

Strategia Smart City miasta Kołobrzeg – Diagnoza ( projekt dokumentu wraz z kolejnymi wersjami). 
1.2. Cel główny opracowania: 

 

1) Ocena możliwości rozwojowych z uwzględnieniem działań na rzecz zmiany zasięgu 

formalnego ( administracyjnego miasta) - wskazanie kierunku/ kierunków - obszaru 

terytorialnego, o który miasto powinno powiększyć swoje granice, aby możliwe było 

poszerzenie jego profilu gospodarczego oraz możliwości świadczenia zadań publicznych na 

rzecz lokalnej społeczności.  

2) Analiza możliwości rozszerzenia granic miasta Kołobrzeg w celu dywersyfikacji działalności 

gospodarczej, minimalizacji zagrożeń na jakie narażone jest miasto Kołobrzeg oraz pozyskania 

ewentualnych terenów niezbędnych do świadczenia przez miasto Kołobrzeg zadań 

publicznych na rzecz lokalnej społeczności. 

 

1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 
1) Opracowanie studium zawierającego m.in.: 

a. diagnozę funkcjonalno–przestrzenną i ekonomiczną miasta opartą na szczegółowych 

danych, analizach oraz badaniach społecznych; 

b. analiza funkcjonalna ( społeczna, gospodarcza, inwestycyjna, przestrzenna) i 

wewnętrzna terenów otoczenia miasta Kołobrzeg; 

c. wnioski z diagnozy oraz identyfikacja potrzeb; 

d. sformułowanie na podstawie wniosków i potrzeb wariantów scenariuszy 

rozwojowych -  w zakresie kierunku/ kierunków poszerzenia obszaru terytorialnego 

wraz z rekomendacjami; 

e. dla analizowanego kierunku/ kierunków - obszaru terytorialnego: analizę potencjału 

gospodarczego, przestrzenno-funkcjonalnego, społecznego. Wykonanie 

pogłębionych analiz dla poszczególnych wariantów - w tym: analizy ekonomiczne, 

analiza ryzyk oraz wskazanie korzyści i zagrożeń dla miasta Kołobrzeg w każdym z 

obszarów – w wymiarze krótko, średnio i długoterminowym. Badanie efektywności 

społeczno-ekonomicznej i przestrzenno-funkcjonalnej dla wytypowanych rozwiązań 

oraz wskazanie konsekwencji - przebiegu i następstw proponowanych rozwiązań ( w 

tym analiza potencjału – zysków i strat związanych z niwelwaniem problemów 

przestrzennych ( rozszerzenie granic) – wykazanie szczegółowo jakie inne wyzwania 

dotyczące np. wyposażenia przyłączonych terenów w infrastrukturę techniczną czy 

społeczną pojawią się w związku z ewentualną zmianą granic miasta; 

f. informacje w zakresie zidentyfikowanych interesariuszy przewidywanej zmiany;  

g. dane w zakresie zagrożeń ( ekonomicznych w tym fiskalnych, społecznych,  i 

problemów jakie mogą wystąpić w kontekście zidentyfikowanych interesariuszy);  
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h. scenariusze końcowe – analiza opcji: warianty umożliwiające podjęcie przez 

Zamawiającego najbardziej optymalnej decyzji odnośnie wskazanych kierunków, w 

tym weryfikacja zmiany statusu administracyjnego jednostki.  

i. wskazanie szacunkowych nakładów finansowych związanych z koniecznością 

pokonania poszczególnych progów czy barier rozwojowych – wskazanych w 

scenariuszach końcowych; 

j. harmonogram działań proceduralnych mających na celu ewentualne poszerzenie 

granic miasta ( uwzględnienie przepisów ustawowych). 

2) W ramach minimum metodologicznego Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca zapewni 

odpowiednie analizy ekonomiczne, przestrzenno-funkcjonalne, triangulację metod 

badawczych - wymagane jest zastosowanie właściwych metod i technik w zakresie, badań 

ilościowych i jakościowych ( o ile będą realizowane). 

3) 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. Wykonawca każdorazowo poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. 

Zamawiający zapewni Wykonawcy pomoc w zdobyciu danych tylko wyłącznie w przypadku 

gdy, Wykonawca, ze względów formalnych, nie będzie w stanie uzyskać, a możliwość taką 

będzie miał Zamawiający. Wszelkie dane zastane wykorzystane w analizach mają dotyczyć 

obszaru jakiego dotyczy analiza ( nie dopuszcza się wykorzystywania danych obejmujących 

szerszy obszar, gdy analizie poddawane jest określone terytorium np. gdy dane dotyczą 

miasta Kołobrzeg nie należy przedstawiać danych dotyczących całego powiatu kołobrzeskiego 

bez wskazania jaka ich część dotyczy samego miasta Kołobrzeg).  W przypadku braku danych 

zastanych, w celu ich zdobycia należy wykonać badania ilościowe lub jakościowe, które 

uzupełnią wiedzę w zakresie brakujących danych.  

4) Dane użyte w analizie powinny być przygotowane w atrakcyjnej formie wizualnej.  

5) Zakłada się, że działania analityczne skupiać się będą na najważniejszych aspektach 

konkurencyjności miasta oraz potencjalnych obszarach jego wzmocnienia, względnie 

zagrożenia osłabieniem pod wpływem czynników wewnętrznych i zewnętrznych, w 

szczególności: potencjału przestrzennego w wymiarze ilościowym i jakościowym oraz stopnia 

jego wykorzystania, struktury dostępności przestrzennej.  

6) 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 w  tym także niewymagane przez Zamawiającego, termin realizacji, 

efekt realizacji) w formie co najmniej tabelarycznej opisowej.  

d. Zasady organizacji spotkań, ewentualnych badań.  

e. Zasady prowadzenia prac - ustalenia organizacyjno-zarządcze związane z realizację 

przedmiotu zamówienia. 
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f. Zasady współpracy (w tym sposób wymiany informacji i kontaktów, organizacji 

spotkań) i inne kwestie organizacyjno-porządkowe.  

g. Opracowanie założeń działań informacyjno-promocyjnych dotyczących prac. 

h. Opis sposobu zbierania danych i ich rejestracji ( przygotowania dla Zamawiającego) 

oraz opis i prezentacji wyników badania. 

i. Harmonogram działań z wyszczególnieniem poszczególnych faz badania w postaci 

diagramu Gantta, uwzględniający etapy pracy elementami. Plan musi zawierać 

wskazanie zadań realizowanych w poszczególnych etapach, wraz z liczbą dni 

przeznaczonych na ich wykonanie. W planie pracy należy uwzględnić terminy oddania 

roboczych wersji dokumentacji, zgłaszania uwag przez Zamawiającego i oddania 

ostatecznych wersji dokumentacji przez Wykonawcę. 

j. Wykonawca winien zaproponować w harmonogramie termin – moment opracowania 

raportu cząstkowego na który składać się będzie co najmniej: aktualna lista działań 

już zakończonych wraz z podsumowaniem merytorycznym w tym zakresie, 

trwających oraz działań, które zostaną podjęte w kolejnych fazach realizacji badania; 

informacja o ewentualnych problemach powstających w trakcie realizacji badania i 

ewentualne uzasadnione propozycje usprawnień jego realizacji, tabele, zestawienia. 

Podsumowanie.  

k. W przypadku prowadzenia badań ilościowych lub jakościowych Wykonawca w ciągu 

15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem określonych działań przedstawi 

Zamawiającemu np. projekty narzędzi i scenariuszy badań itp. Zamawiający w 

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentów dokona ich oceny i 

zgłosi ewentualne uwagi.  

7) Odbywanie niezbędnych wizyt: minimum 6 wizyt tj. co najmniej raz w miesiącu 1 wizyta  ( 1 

wizyta = 1 dzień ) w celu analizy stopnia zaawansowania prac i prezentacji Zamawiającemu 

aktualnych wyników analiz i badań.   

 

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 zawierający 

w szczególności opis założeń realizacji zadania, w tym: 

1) szczegółowa koncepcja prac wraz z proponowaną metodologią zapewniającą realizację 

wszystkich celów oraz produktu finalnego;  



 

str. 37  
Wykonanie studium możliwości poszerzenia profilu  gospodarczego miasta Kołobrzeg  i wskazanie ścieżki jego wdrożenia 

2) sposób realizacji przedmiotu zamówienia: opis działań/ zadań; sposób realizacji przedmiotu 

zamówienia wraz z zasadami prowadzenia prac, w tym rodzaj wykonywanych analiz i 

badań; uzasadnienie dla każdego z wskazanych elementów; 

3) harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia: opis działań/ zadań/badań/ analiz; zakres 

czynności w ramach działań/ zadań/badań/ analiz, ilość działań/ zadań/badań/ analiz , liczba 

spotkań; termin realizacji działań/ zadań/badań/ analiz (miesiąc realizacji przedmiotu 

zamówienia); efekt realizacji działań/ zadań/badań/ analiz; uzasadnienie dla każdego z 

wskazanych elementów; 

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

analiz/technik/ narzędzi (wskazanie ich rodzaju, liczby, objętości- zakresu oraz innych 

narzędzi zaproponowanych przez Wykonawcę, opis sposobu zagwarantowania rzetelności i 

trafności analiz i metod, opis sposobu doboru np. respondentów do badań z 

uzasadnieniem); ilość i próba/ zakres metod/ analiz/technik/ narzędzi (W przypadku ew. 

badań podanie wstępne proponowanej próby do badania ilościowego lub jakościowego: 

podanie wielkości próby, opis struktury i opis możliwości uogólniania wyników badania przy 

danej konstrukcji); sposób wykorzystania; uzasadnienie dla każdego z wskazanych 

elementów; 

5) zasady realizacji badań/ analiz: opis metod; opis analiz/technik/ narzędzi w tym ilość; 

sposób wykorzystania; uzasadnienie dla każdego z wskazanych elementów; 

6) uzasadnienie dla każdego z działań/ zadań/ analiz/ metod itd. Powinno wskazywać dlaczego 

poszczególne elementy koncepcji i metodologii – w tym poszczególne analizy, techniki i 

metody zaproponowane przez Wykonawcę są właściwe do realizacji celów opracowania.  

Uzasadnienie powinno odnosić się do każdej pojedynczej, metody, analizy, działania; 

7) część opisowa przedstawionej koncepcji – w tym m.in. opis wraz z rozszerzonym 

uzasadnieniem dla powyższych składowych, opis konkretnych argumentów zapewniających 

rzetelność przedstawionej koncepcji i aspekt merytoryczny wskazujący na kompletność 

zaproponowanych działań dla formułowania poprawnych logicznie i metodologicznie 

wniosków w kontekście celów badania i założonego produktu finalnego. Opis sposobu 

zbierania danych i ich rejestracji ( przygotowania dla Zamawiającego) oraz opis i prezentacji 

wyników badania ( w tym zakładana ilość). 

 

1.5. Oczekiwane produkty i inne wymagania w zakresie realizacji zadania 

1) Przygotowywanie z każdego etapu prac i spotkań protokołów, zawierających informacje o 

zakresie przeprowadzonych prac ze wskazaniem informacji o uczestnikach oraz o wszystkich 

użytych narzędziach, wynikach, wnioskach i rekomendacjach dla dalszych etapów prac. 

Protokoły należy przekazać w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia spotkania lub 

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) Ze spotkań np. z Zamawiającym oraz interesariuszami należy sporządzać dokumentację 

fotograficzną oraz przygotować krótką informację medialną na temat przebiegu spotkań, 

które następnie należy przekazać w formie elektronicznej do Zamawiającego. Powyższe 

Zamawiający powinien otrzymać od Wykonawcy w ciągu 1 dnia roboczego od dnia 
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zakończenia spotkania. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń do 

przekazanych informacji, w zakresie spójności i zgodności z przedmiotem umowy w 

terminie 1 dni roboczego od dnia przekazania mu ww. informacji przez Wykonawcę. Odbiór 

zmodyfikowanych informacji odbywał będzie się na zasadach określonych w zdaniu 

powyżej. 

3) Wszystkie protokoły z każdego etapu prac i spotkań o których mowa w pkt. 1), informacje 

medialne o których mowa w pkt 2), zdjęcia z spotkań wraz z końcowym dokumentem 

Studium muszą zostać przekazane ostatecznie w formie elektronicznej na zewnętrznym 

nośniku danych. Protokoły, informacje medialne opracowywane w trakcie realizacji 

przedmiotu zamówienia mogą być przekazywane za pomocą innych kanałów: e-mail, ftp, 

serwisy do przesyłania danych). 

4) Doradztwo przy działaniach związanych z promocją prac nad dokumentem. 

5) Przedstawienie, po zawarciu umowy, rekomendowanej przez Wykonawcę metodologii 

prowadzenia prac wraz z harmonogramem działań – szczegółowo opisanej w pkt.1.3, ppkt 

6) – w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.  

6) Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do harmonogramu, o którym mowa a ppkt 5) 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). 

7) Zapoznanie się Wykonawcy z  dotychczasowymi diagnozami i analizami dotyczącymi miasta 

Kołobrzeg na podstawie przedstawionych przez Zamawiającego dokumentów, w tym co 

najmniej: 

a. Strategią Smart City Smart City miasta Kołobrzeg – projektem wraz z załącznikami. 

b. Strategią Promocji Miasta Kołobrzeg na lata 2020-2025+. 

c. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. 

d. Miejskim planami zagospodarowania przestrzennego.  

e. Polityką Transportową Nadmorskiego Obszaru Funkcjonalnego Obejmującego Gminę 

Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie Morskie. 

f. Gminnym Programem Rewitalizacji dla Miasta Kołobrzeg na lata 2018-2028.   

g. Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Kołobrzeg na lata 

2021 – 2026. 

h. Operatem Uzdrowiskowym Uzdrowiska Kołobrzeg z 2018 roku.  

i. Programem Ochrony Środowiska na lata 2019 - 2022 dla miasta Kołobrzeg z 

perspektywą na lata 2023 – 2026. 

8) Zakres prac nad dokumentacją: 

a. Opracowanie w języku polskim dokumentu – ostateczny schemat/ układ dokumentu 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji na etapie prac nad 

dokumentem.  

b. Wszystkie dane liczbowe wskazane w analizach i dokumencie końcowym ( m.in. 

tabele, diagramy, wykresy, mapy itp.) należy ponadto przygotować jako odrębną 

bazę danych również w formacie .xlsx/ .csv, w oddzielnych arkuszach dla 

poszczególnych danych tematycznych, z tym że arkusz 1 powinien stanowić spis 
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treści, z którego w formie hiperłączy wewnątrz dokumentu możliwe będzie przejście 

do poszczególnych arkuszy. 

c. Streszczenie dokumentu na maks. 2-3 stronach w formacie A4 - zestawienie 

kluczowych elementów. 

d. Dokument, jak i jego streszczenie, musi być utrzymane w nowoczesnej konwencji 

wizualnej, z atrakcyjnymi zdjęciami przygotowanymi przez Wykonawcę, a także dużą 

ilością ikonografik/ rysunków/ map oraz interesującą i kreatywną formą prezentacji 

graficznej. Zamawiający będzie miał prawo wnieść nieskończoną liczbę uwag do 

momentu uzyskania zgodności co do zawartości i projektu graficznego opracowania. 

e. Przygotowanie i przeprowadzenie prezentacji dokumentu co najmniej dla 

następujących grup: mieszkańcy, radni, media, organizacje społeczne oraz 

przedsiębiorcy. Przedstawienie na spotkaniach w siedzibie Zamawiającego wyników 

badań w formie prezentacji na slajdach (co najmniej 2 spotkania – jedno 

prezentujące raport cząstkowy, drugie – prezentujące raport końcowy: spotkań nie 

wlicza się do obowiązkowych wizyt wskazanych w pkt. 1.3. ppkt 7)).  

f. Wykonawca na polecenie Zamawiającego zaprezentuje dokument również na 

posiedzeniach Komisji Rady Miasta Kołobrzeg oraz na sesji Rady Miasta Kołobrzeg. 

Koszt tych wizyt 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 dokument celem 

zaprezentowania wyników szerszej grupie odbiorców. Prezentacja powinna zawierać 

poza częścią opisową elementy graficzne, mapy, tabele, wykresy itp. 

g. 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. 

h. Dokumentacja oraz wszelkie materiały powinny być oznakowane zgodnie z 

obowiązującą księgą identyfikacji wizualnej miasta w momencie realizacji umowy. 

i. Dokument oraz działania podejmowane w trakcie realizacji umowy powinny być 

spójne z innymi dokumentami o charakterze strategicznym wyższego rzędu oraz 

przepisami prawa. 

j. Dopuszcza się realizację niezbędnych spotkań z formy stacjonarnej na formę 

wykorzystującą środki komunikacji elektronicznej (on-line) w sytuacjach związanych z 

dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV - 2, pod warunkiem akceptacji mailowo 

takiej formy przez Zamawiającego.  Akceptacja dokonywana będzie osobno w 

odniesieniu do każdej zaplanowanej wizyty/ spotkania itp. 

9) Opracowanie raportu cząstkowego na który składać się będzie co najmniej: aktualna lista 

działań już zakończonych wraz z podsumowaniem merytorycznym w tym zakresie, 

trwających oraz działań, które zostaną podjęte w kolejnych fazach realizacji badania; 

informacja o ewentualnych problemach powstających w trakcie realizacji badania i 
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ewentualne uzasadnione propozycje usprawnień jego realizacji, tabele, zestawienia. 

Podsumowanie.. Dokument zostanie przekazany Zamawiającemu, zgodnie z terminem 

ustalonym w harmonogramie wskazanym w pkt 1.3 ppkt 6): 

a. w 8 egz. w wersji papierowej (pełen kolor), 

b. w 8 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf (zewnętrzny nośnik elektroniczny, na 

którym będzie załączona również wersja edytowalna w pliku .doc/ .docx oraz inne 

edytowalne pliki graficzne, schematy, tabele, wykresy, prezentacje, itp. w plikach 

typu .cdr, .svg, .dxf, .dwg, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx). 

10) Opracowanie dokumentu końcowego. Ostateczny schemat/ układ dokumentu Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu do akceptacji na etapie prac nad dokumentem. Dokument 

ostateczny oraz pozostałe dokumenty ( scenariusze, raporty, analizy cząstkowe, bazy 

danych itp.), wytworzone w zakresie przedmiotu umowy zostaną przekazane 

Zamawiającemu po zakończeniu prac nad dokumentacją:  

a. w 8 egz. w wersji papierowej (pełen kolor), 

b. w 8 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf (zewnętrzny nośnik elektroniczny, na 

którym będzie załączona również wersja edytowalna w pliku .doc/ .docx oraz inne 

edytowalne pliki graficzne, schematy, tabele, wykresy, prezentacje, itp. w plikach 

typu .cdr, .svg, .dxf, .dwg, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx). 

11) W trakcie odbioru Zamawiający dokona oceny dokumentów, w szczególności pod kątem 

spójności i zgodności z przedmiotem umowy. 

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń do przekazanych dokumentów, w 

zakresie określonym w pkt 9) i 10), 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.   

13) Odbiór zmodyfikowanego dokumentu odbywa się na zasadach określonych w pkt 11) i 12). 

14) 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 12) lub dokonania przez Wykonawcę stosownych 

modyfikacji opracowania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w pkt 12). 

Jedynie podpisanie protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” jest podstawą do 

wystawienia faktury VAT lub rachunku. 

15) 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 

elementów harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia. 

16) 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. 

17) Wykonawca jest zobowiązany do pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym w celu 

informowania o postępie prac i przedstawiania ich roboczych wyników. W związku z tym 

Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu w formie elektronicznej (e-mail) raz w 

miesiącu w wyznaczonym dniu notatkę – nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca, 
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zawierającą opis czynności wykonanych w ciągu minionego miesiąca w związku z realizacją 

zadania. 

18) Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania w toku prac uzasadnionych uwag i opinii 

Zamawiającego. 

19) Wszelkie koszty związane z realizacją zadania ponosi Wykonawca. 

20) Zamawiający umożliwi Wykonawcy do przeprowadzenia niezbędnych działań w ramach 

zadania zamieszczenie materiałów na stronie internetowej Urzędu Miasta Kołobrzeg 

21) 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.  

22) 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). 

23) Wykorzystanie w trakcie analiz i badań zasobów oraz potencjału serwisu: www. 

gis.kolobrzeg.pl 
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Załącznik nr 2 do umowy  

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 Protokół końcowy 

sporządzony w dniu ………… 2021 r. 

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

Wykonanie studium możliwości poszerzenia profilu  gospodarczego miasta Kołobrzeg   

i wskazanie ścieżki jego wdrożenia 

 

1. Przedmiot zamówienia dostarczono w dniu …………….………....… 20…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 … 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 pkt 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  

 


