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UMOWA Nr 152 12016

Zalvarta w dniu l 6 maja 2016r, w Piwniczn ej- Zdrój pomiędzy

Miastem i Gminą Piwniczna-Zdrój reprezentowanym plzez,.
Zbigniewa Janeczka -Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdroj
PrzY kontrasygnacie Irena Merha - Skarbnik Miasta i Gminy Piwniczna-,Zdroj zwanym da|ej
Zamawiającym,
a

Eurofin - doradztwo i szko|enia Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Jałowcowa 18a,32:.-410 Dobczyce,
NIP 6811883640, REGON 3568978ż7, nr KRS. .....kapit,ał zakładowy 50000
złktorąreprezentuje Pan Jacek Świtała - Prezes Zaruądu,
zwaną dalej,,Wykonawcą",

Niniejsza umowa zostałazawarta z zastosowaniem art.4 pkt 8 ustawy z dnia ż9 styczniaż0O4r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.|J,z2Ol5 r.,poz.2164).

O następującej treści

§1
1. ZamawiającY zleca, a Wykonawcą przyjmuje do wykonania usługę polegającą na przeprowa-

dzeniu działań partycypacyjnych w trakcie konsultacji projektu uchwaŁy wyznaĆzającej ob-
szar zdegradowany i rewitalizacji, oruz działań paĄcypacyjnych w tral<cie konsultacji-pro-
jektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piwniczna-Zdroj, zgodnie Ź iapi-
sami ustawy z dnia 9 października o rewitalizacji (DZ.U.ż0l5 poz.l777)

2, Na przedmiot umowy składa się wykonanie następujących prac:
A. Konsultacje projektu uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i rewitalizacji

oPracowanie formularzy do zbierania uwag w formie elektronicznej, które zamięszczone
Zostaną na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej
oPracowanie ankiet do zbierania uwag od interęsariuszy iprzeprowadzaniabadań ankie-
towych
organizacja spotkania (1 szt.) edukacyjno-informacyjnego o procesie rewitalizacji w tym o
istocie , celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji, wynikających z ustawy oraz prz-sbie-
gu tego Procesu w tym; zapewnienie experta/moderatora prowadzącelgo spotkanie, mate-
riałów edukacyjno-informacyjnych, wynajęcie sali, catering dla szaóońanej liczby uczest-
ników - l00 osób
sPorządzenie raportu/informacji z przeprowadzonych działań partycl,pacyjnych zawiera-
jących uwagi wrazz odnięsieniem się do nich co do zmian pĄektuuchwaĘ w zakresie
wYzna:Zenia obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Ponad to raport/informacje musi
zawieraĆ treŚci podsumowujące przebieg każdego z działań partycypal;yjnych/ formy kon-
sultacji, zawierające dane o miejscu, czasie ich przeprowadzenia, om,iwienie ich pizebie-
gu.

konsultacje i współpraca z Zamawiającym w zakresie przygotowaniat, realizacji i podsu-
mowania każdego z działań partycypacyjnych w trakcie prowadzenia konsultacji piojektu
uchwaĘ wyznaczającej obszar zdegradowany i rewital izacj i
WYkonawca zobowiązuje się do przedłożenia harmonogramu, zakresu tematycznego i
programu każdego zwlw działań.

B, Konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Cminy piwniczna-Zdroj
oPracowanie formularzy do zbierania uwag w formie elektronicznej, które zamieszczonę
Zostaną na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Public:znej
oPracowanie ankiet badawczych kierowanych do mieszkańców i intęresariuszy dotyczą-
cYch działań w ramach programu rewitalizacji i przeprowadzęnię badań ankietowych





organizacja 2 spotkań informacyjno-konsultacyjno-roboczych (l spotkanie i l warsztat) w
tYm; ZaPewnienie experta/moderatora prowadzącego spotkania, materiałórv edukacyjno-
informacyjnych, warsztatowych (mapy, szkice, ankiety,itp.) wynajęcie sali, caterin§ dla
szacowanej liczby uczestników - 40 osób
sPorządzenie raportu/informacji z przeprowadzonych działań partycypacyjnych zawiera-
jących uwagi wraz z odniesieniem się do nich co do zmian projektu CPR. ponad to ra-
Port/informacja musi zawierać treści podsumowujące przebieg każdego iz dz,iałań partycy-
PacYjnYch/formy konsultacji, zawierające dane o miejscu, czasie ich przeprowadzenia,
omówienie ich przebiegu.
konsultacje i współpraca z Zamawiającym w zakresie przygotowania, reallizacji i podsu-
mowania każdego z działań partycypacyjnych w trakcie prowadzenia konsuLltacji projektu
GPR
WYkonawca zobowiązuje się do przedłożęnia harmonogramu, zakresu tematycznego i
programu kazdego zwlw działań.

3. WYkonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie póżniejjednak niż w terminie 3 dni od spo_
rządzenia Przekazać Zamawiającemu opracowania/raporty/informacje powstał ę z przęprowa-
dzenia każdego z działań. Opracowanialraportyl informacje powstałó i prr"lrro*adzenia każ-
dego z działań będą przekazanę w następujących formatach:

- w wersji papierowej oraz elektronicznej

§2.
1, Termin wykonania przedmiotu umowy opisanej w §1 pkt.2 ppkt, A ustala się do dnia 15

sierPnia 2016r. Za dzień zakończęnia wykonywania prac uzńaje się dzień slporządzenia i
podpisania przez obie Strony pisemnego protokołu odbioru prac.

2. Termin wykonaniaprzedmiotu umowy opisanej w §1 pkt.2 ppkt. B ustala r;ię do dnia 15
PaŹdziernika2016r, Za dzień zakończęnia wykonywania prac uznaje się dzień sporządzenia i
podpisania przez obie Strony pisemnego protokołu odbioru prac.

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów określonych w pkt. § 2 pkt 1i2 w drodze
aneksu zawartego zgodnie z § 13 umowy, w szczególności gdy zmianaterminu wynikać bę-
dzię z ewentualnych zmian związanych z ustawowymi terminami przeprowltdzania konsulta-
cji Projektu uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i rewitaiizaĆji orazprojektu Gmin-
nego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piwniczna-Zdroj nalata20l6-2023

§3.l. WYkonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zttpis;ami ustawy z
dnia 9 Października20l5r. o rewitalizacji, ze zleceniem Zamawiijącego, ot,Órł,iązującymi w
tYm zakresie przepisami oraz wytycznymiw zakresie rewitalizacji w programach opeiacljnych
na lata 2014-20ż0

l.
§4,

Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji (opracowanialraportylinformacje) bridzie siedziba
Zamawiającego,
Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonarregrr przedmiotu
umowY, o którYm mowa w § 1 pkt. ż ppkt. A umowy, jest protokół zdawczl>-o,dbiorczy pod-
pisany bęzzastrzężeń przez obie strony umowy, potwierdzający wykonanie usługi,
Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonarregrr przedmiotu
ulTloWY, o którym mowa w § l pkt. ż ppkt. B umowy, jest protokoł zdawczl>-o,Jbiorczy pod-
pisany bezzastrzężeńprzez obie strony umowy, potwierdzający wykonanie usługi.
Podstawą do zafakturowania wynagrodzenia umown e1o za zadany Zamawiajilcemu przedmiot
umowYoktórymmowaw§ l pkt.2ppkt. A oraz§ l pkt.2ppkt.B,będziekiźdorazowo pro_
trrkół odbioru usługi wykonanej zgodnie z zapisami § l -5, potwierózającym prawidłowe i
całościowe wykonanie usługi.

ż.

3.

4,





§5.
l.'Zawykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 pkt.2 ppkt, A Zantawiający zapłaci

WYkonawcy wynagrodzenie umowne w kwocie 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące zło-
tych),które płatne będzie na podstawie

2. Za wYkonanie przedmiotu umowy określonego w §l pkt.2 ppkt. B Zamawiający zapłaci
WYkonawcy wynagrodzenie umowne w kwocie 4 000,00 zł brutto (słownie: czter:y tyŚiące
:łłotych).

3. Zamawiający dokon a zapłaty kwot o których mowa w § 5 pkt.l i 2 na podstawie dwóch fak-
tur, wYstawionych kazdorazowo w oparciu o protokół zdawczo - odbiorczy o którym mowa w
§ 4 Pkt.2 i3 podpisany przez przedstawicieli obu stron bez zastrzeżeń,przedłozonychprzez
WYkonawcę, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia jej do siedziby Zamawiającego.

4. PłatnoŚÓ będzie dokonana na rachunek bankowy wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

§6.
l . WYkonawca moze żądaĆ zmiany umowy w zakresie terminu, atakżę wynagrodzenia,jeżeli:

a) zamawiający zmieni w istotny sposób przedmiot umowy lub go rozszęrzy.
Ż. Każda ze stron moze odstąpić od umowy, jeżeli drugastrona przezazasdłuż.szy niż30 dni nie

wYkonuje, mimo wyznaczęnia dodatkowego 7-dniowego terminu swoich zobowiązańwynika-
jących z umowy, uniemozliwiając przezto wykonanie przedmiotu umowy.

§7.
| . Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

a) odstąPienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za ktore odpowiada
WYkonawca w wysokości 10 ońwynagrodzęniaumownego zaprace, od których wykona-
nia Zamawiaj ący od stąp ił,

b) oPÓŹnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 %o wynagrodzenia umow-
nego za tę pracę zakażdy dzień zwłoki,

c) oPÓŹnienia w usunięciu wad w wysokości 1,1 oń wynagrodzenia umownęgo zaprzedmiot
umowY za każdy dzięń zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego
przez Zamawiającego do usunięcia wad.

2. Niezależnie od kar umownych Zamawiający moze dochodzić odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogÓInych w przypadku, gdy szkoda przekraczawysokość kar umownych.

3. Za opÓŹnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca stosować będzie odsetki
ustawowe.

4. Zamawiający zastrzega możliwość potrącenia nalezności z tytułu kar umownl,ch z
naleznego Wykonawcy wynagrod zenia.

5. W razie odstąpienia przez Wykonawcę zwiny Zamawiającego, Wykonawcy należy się wyna-
grodzenie za wykonana częśó prac.

§8.
WYkonawca udziela gwarancji w zakresie dokumentacji na okres 12 miesięcy Iiczonej od dnia
PodPisania Protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przezobie strony umowy, potwierdzają-
cego prawidłowe wykonanie usługi.

§9.
WYkonawca moze powierzyĆ wykonanie niektórych prac związanych z wykonaniem przedmiotu
umOWY innemu Wykonawcy, zaktorego działanie lub zaniechanie ponosi odpowiedŻialność, za
zgodą Zamawiającego.

§ l0.
1. Z mocY niniejszej umowy Wykonawca przenosi na rzęcz Zamawiającego w,łasnośó majątko-

wYch Praw autorskich do przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji.





Ż. Przeniesienie własności autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy następuje bez-
warunkowo, na czas nieokreŚlony, w ramach wynagrodzenia ustalonego w umowie w mo-
m e nc i e pr zekazania Zamaw iaj ąc em u przedm i otu umowy.

3, Przekazanię PrzezWykonawcę Zamawiającemu przedmiotu umowy będzie jednoznaczne z
przen i es ien iem praw autorskich na Zamawiającego.

4. WYkonawca oŚwiadcza, Ze prawo do przeniesięnia własności praw majątkowych we wskaza-
nYm wYzej zakresie posiada i że nie podlega ono zadnym ograniczenióm i obciąże-
niom.

5. ZamawiającY zastrzęga sobie prawo powielania i dysponowania materiałami wykonywanymi
i dostarczonymi przez Wykonawcę w ramach niniejsĄ umowy

§l l
1 . WYkonawc a zobowiązuje się, ze w trakcie obowiązywania niniejszej umowy jak i

również Po jej ustaniu zachowa pełną poufność w stosunku do wszilkich iniormacji wynika-
jącYch z tej umowY inie wyjawi ich osobom trzecim, zwyłączeniem uprawnionycń organów
kontroli, chyba, że otrzyma wcześniejszą pisemną zgodę zamawiającegi.

2. Wszelkie materiały i dokumenty, w których posiadanie Wykonawóa wejdzie w związku
z wYkonYwaniem prac objętych umową, są i pozostaną własno ścią Zamańiającego. Wyko-
nawca zwróci je Zamawiającemu na żądanie w momencie wygaśnięcia lub rozwiązania umo-
Wy.

§l2W sPrawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego
i Prawa Budowlanego.

§ l3,
ZmianY i uzuPełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być akcep-
towane przez obie strony umowy.

§ 14.
WszYstkie sPorY wYnikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzyganę przez Sąd właści-
wy dla siedziby Zamawiającego,

§ l5.
Umowa_niniejsza sPorządzonazostaław 3 epemplarzach,1 egzemplarzdlaWykonawcy, 2
e gzemplarzę d|a Zamawi aj ące go.

Wykonawca Zamawiający
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ANEKS nr 1

DO UMOWY NR 15212016 z tlnia l6.05.20l6 R.

zawalty w dniu 15 paździemlka2016 r. w Piwnicznej- Zdroj pomiędzy;

Miastem i Gminą Piwniczna-Zdrój reprezentowanym przęz: Zbigniewa Janeczka
Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój przy kontrasygnacie Irena Merha - Skarbnik
Miasta i Gminy Piw,niczna-Zdroi zwanym dalej Zamawtającym.
a
Eurofin - doradztwo i szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Jałowcowa 18a, 32-410
Dobcryce, NIP 6811883640, REGON 356897827, reprezentowane przez Pana Jacka
Sv,itałę- Prezes Zarządu zwanym dalej Wykonawcą,

§1

Strony zgodnie postanawiają, że treść § 2 umowy Nr 15212016 z dnia 16 maja 2016r.,
otrzymuj e następuj ące brzmienie;

1. Termin wykonania przedmiotu umowy opisanej w § I ph. 2 ppkt. A ustala się do dnia
25 listopada 20]6r.
Terminwykonania przedmiotu umowy opisanej w §1 pk. 2 pph. B ustala się do dnia
l5 lutego 20]7r.
W przypadku procedur ądministracyjnych niezależnych od Wykonawcy, strony
dopuszczajq możliwość zmiany terminu wykonania umowy w drodze anelau zawartego
zgodnie z § 13. Zmiana terminu wykonania umowy może również nastqpić w
przypadku zmian nviqzanych z ustawowymi terminami przeprowadzania konsultacji
projeWu uchwały wyznaczajqcej obszar zdegradowany i rewitalizacji oraz projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na lata 20]6-
2023.

§2

Pozostałe zapisy Umowy rr 15212016 zdnta 16 maja 2016r. pozostają bezzmiarl.

§3

Aneks sporządzono w trzęch jednobrzmiących egzempIarzach, dwa egzemplarze dla
Zamavńaj ąc e go, j eden e gzemplaru dl a Wykonawcy.
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ANEKS nr 2
DO UMOWY NR 152/2016 z d,nia l 6.05.2016 R.

zawarty w dniu l5 lutego 2017 r, w Piwnicznej- Zdrójpomięclzy;

FUttdU§ze
EuroBejskie
Por.Ę Teóoi2N

Miastem i Gminą Piwniczna -Zdrój reprezentowanym przez,. Zbignievla JaneczkaBurmistrza Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój przy kontiasygnacie Irena Merha - Skarbnik
Miasta i Gminy Piwniczna- Zdroj zwanym dalej^ Zamaw.iaj ącym,
a
Eurofin - doradztwo i szkolenia Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Jałowcowa 18a, 32-410Dobczyce, NIP 6811883640, REGON 356897827, reprezentowane przez Pana Jacka
Switzrłę- Prezes Zarządu zwanym dalej Wykonawcą,

Strony zgodnie postanawiają, ze treść § 2
otrzymuje następuj ące brzmienie;

], Termin wYkonania przedmiotu umowy opisanej w § 1 ph. 2 ppkt, A ustala się do dnia
25 listopada 20]6r,

2, Termin wYkonania przedmiotu umowy opisanej w §I pkt. 2 pph, B ustala się do dnia
3] marcą 2017r,

3, W PrzYPadku Procedur administracyjnych niezależnych od Wykonawcy, strony
doPuszczajq możliwoŚĆ zmiany terminu wykonania umowy w drodzó anelrsu Ź^rrrtrgo
zgodnie z § 13. Zmiana terminu wykonania umowy może również nastqpić w
PrzYPadku zmian nviqzanYch z ustawowymi terminami przeprowadzania koniultacji
Projektu uchwałY wYznaczajqcej obszar zdegradowany i rewitalizacji oraz projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta t G.try Fiwniczna-zdrii ną lata 2016-
2023.

§2

Pozostałe zapisy Umowy nr 15212016 z dnia 16 maja 2016 r. pozostają bez zmian.

§3

Aneks sPorządzono w trzech jednob_rzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dlaZamawiaj ąc e go, j eden e gzemplar z dl a Wykonu*.y.

§1

umowy Nr 15212016 z dnia 16 maja 2016r.,
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PRoToKót ooeroRu
Sporządzony dnia 31 marca 20l7r.w Piwnicznej -Zdroju
w sprawie odbioru wyników wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu
działań PartYcYPacYjnych w trakcie konsultacji Gminnego programu Rewitalizacji
Miasta i Gminy Piwniczna- Zdroj na lata 20 l 6-2023,

określen ie przedmiotu -tematu
wg umowy nr.15212016 z dnia 16 maja 2016r.

Skład Komisji
przedstawiciele wykonawcy: Eurofin doradźwo i szkolenia sp.zoo

1. Pan Jacek Świtała
imię i na:wisko

Przedstawiciele; Miasto i Gmina

Prezes Zarządu
stanou)isko

piwniczna-Zdrój.
hmawiajqcy

1. Zbigniew Janeczek

2. AnetaMajocha
imię i nal)isko

Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój

Inspektor UMiG Piwniczna- Zdrój
stanowisko

ustalenia komisji dotyczące wyników wykonania usługi pracy:
a) usługa zostaławykonana zgodnie z umową.
b) w stosunku do umowy wskazuje następujące niezgodności:

.......nie dotyczy

Inne r,rłlioski Komisji: nie dotyczy .

Na tyrn protokół zakończono i podpisano:

członkowie:

iciele Wykonawcy: Prge{stąvłci el 
" #ryęf u LIJ ąc e go :

');;;, i
l. ZI)lioJLI

a,neczek

doradztwoTszkoleuia Sp. z o.o.
ul. Jalowcowa l8a, 32-4 1O bobczyce

tel.667 900 l00, 667 9oo 5oo
NIP 68l l883640 REGoN 356897827

podpis

2.

podpisy




