
UMOWA  

Nr BRG –       /2022 

 

W dniu ……………………. roku w Gdańsku, pomiędzy: 

 

Gminą Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, 

NIP 583-00-11-969 - Biurem Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, 80 – 855 

Gdańsk, Regon 191840275  

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

………………………………...  

a 

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

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

………………………………  

 

łącznie zwani dalej „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”, 

 

została zawarta umowa, zwana dalej „Umową”, o następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy 

polegający na  przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego Gminnego Programu 

Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023 i opracowaniu raportu 

ewaluacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023 

(dalej: GPR) wraz z opracowaniem rekomendacji zmian GPR oraz rekomendacji 

działań do wdrożenia w latach przyszłych, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 

1 do Umowy.  

2. Przedmiot Umowy o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie badania 

ewaluacyjnego i składa się z następujących prac: 

1) przygotowania raportu metodologicznego,  

2) przeprowadzenie badania w oparciu o przynajmniej: analizę danych zastanych, 

przeprowadzenie 12 wywiadów indywidualnych, 5 wywiadów grupowych, analizę 

trendów w poszczególnych podobszarach na podstawie wyników Systemu 

Monitorowania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji.  

3) sformułowanie rekomendacji pod kątem aktualizacji Gminnego Programu 

Rewitalizacji oraz rekomendacji działań do wdrożenia w latach przyszłych. 

4) przedstawienie wyników badania w formie: 

a. pisemnego opracowania (raportu) oraz osobnej prezentacji wyników zawierającej 

graficzne przedstawienie danych (w tym infografiki), 

b. osobistego przedstawienia wyników badań na 1 - 2 spotkaniach, w terminach 

umówionych z Zamawiającym i zależnie od potrzeb Zamawiającego. Ustalenie 

liczby spotkań nastąpi w trybie roboczym, po dokonaniu odbioru o którym mowa 

w §4 ust 5 Umowy i w tym zakresie nie będzie potrzebna zmiana Umowy.  

5) Wydruk i przekazanie Zamawiającemu 1 egzemplarza zbindowanego raportu 

końcowego. Wykonawca przekaże także Zamawiającemu raport końcowy w pliku 

otwartym (Word i PDF) pocztą elektroniczną (e-mail), na adres 

rewitalizacja@brg.gda.pl. 



3. Wyniki badań, o których mowa w ust. 2 pkt 5, zawierać powinny opis metodologiczny, 

dane w postaci tabel i wykresów, komentarz i interpretację uzyskanych wyników. 

4. W zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Wykonawcę strony 

zawierają umowę powierzenia stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy. 

 

§ 2 

1.  Wykonawca oświadcza, że wykonany przedmiot Umowy nie będzie naruszał praw 

osób trzecich, w szczególności  praw autorskich oraz, że nie istnieją żadne 

ograniczenia i obciążenia przenoszonych na Zamawiającego praw autorskich do 

opracowania stanowiącego przedmiot Umowy. 

2.  Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw osób trzecich, 

w tym praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, mogących wyniknąć z 

tytułu wykorzystania przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.  

3. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, 

Wykonawca zobowiązuje się do ich całkowitego zaspokojenia oraz zwolnienia 

Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. W szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się: 

1) pokryć wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 

sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 

prawnej postępowania - w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania 

sądowego; 

2) pokryć wszelkie koszty związane z ewentualnym zaspokojeniem roszczeń 

majątkowych i niemajątkowych w związku z naruszeniem praw autorskich 

majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

 

 

§ 3 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 

przenosi na Zamawiającego, bez dodatkowych oświadczeń Stron,  nieobciążone 

jakimikolwiek prawami osób trzecich autorskie prawa majątkowe związane z 

wykonanym przedmiotem Umowy, stanowiącym Utwór w rozumieniu prawa 

autorskiego, w zakresie pól eksploatacji wymienionych w art. 50 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. z dnia 21 maja 

2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).  

2.  Odrębne pola eksploatacji wymienione w zdaniu poprzedzającym stanowią w 

szczególności: 

1)  trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie Utworu w całości lub w części, 

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i 

zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub 

techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, Blu-ray, urządzeniu z pamięcią 

flash lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci; 

2) obrót Utworem w całości lub w części, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie 

lub najem Utworu, a także rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne 

wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w 

czasie przez siebie wybranym;  

3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju 

mediach audiowizualnych i komputerowych, wprowadzanie do pamięci komputera 

lub do sieci multimedialnej, w tym do Internetu i Intranetu; 



4)  tłumaczenie na inne języki, opracowanie poprzez dodanie różnych elementów lub 

łączenie z innymi utworami, uaktualnienie, zmianę układu lub wprowadzanie 

jakichkolwiek innych zmian w Utworze. 

 

 

§ 4 

1. Umowa zostanie wykonana w terminie do 100 dni kalendarzowych od dnia jej 

zawarcia.  

2. Strony ustalają następujący harmonogram prac i terminy ich wykonania: 

1) Wykonawca dostarcza Zamawiającemu  projekt raportu metodologicznego w ciągu 

5 dni roboczych od daty zawarcia Umowy w formie, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 5 

Umowy.  

2) Zamawiający w terminie 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku 

do piątku) od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia określonego w pkt 1 dokona 

jego oceny i zgłosi ewentualne uwagi, dopuszcza się formę poczty elektronicznej (e-

mail). Uzupełnienia, poprawki lub zmiany winny być wprowadzone w terminie 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia uwag, po czym ponownie przedłożone Zamawiającemu 

do akceptacji. Procedurę w razie potrzeby powtarza się. 

3. Wykonawca wykona  opracowanie raportu z badań wraz z prezentacją, o których 

mowa w  §1 ust. 2 pkt 4a do 70 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy  

4. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do 

piątku) od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia określonego w ust 3 dokona 

jego oceny i zgłosi ewentualne uwagi, dopuszcza się formę poczty elektronicznej (e-

mail). Uzupełnienia, poprawki lub zmiany winny być wprowadzone w terminie 5 dni 

roboczych od daty zgłoszenia uwag, po czym ponownie przedłożone Zamawiającemu 

do akceptacji. Procedurę w razie potrzeby powtarza się. 

5. W przypadku braku uwag do raportu i treści prezentacji, Zamawiający dokonuje 

odbioru częściowego przedmiotu Umowy w zakresie ust. 3 i sporządza protokół 

odbioru częściowego bez zastrzeżeń, który uprawnia Wykonawcę do wystawienia FV 

w wysokości 80% całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1 Umowy. 

6. Wykonawca dokona przedstawienia raportu z badań, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 

4b, do końca obowiązywania Umowy. Ustalenie terminów i liczby spotkań nastąpi w 

trybie roboczym, z zastrzeżeniem ustępu 1 oraz §1 ust 2 pkt 4b. 

7. W przypadku braku uwag Zamawiający dokonuje odbioru końcowego przedmiotu 

Umowy bez zastrzeżeń po wykonaniu zakresu wskazanego w ust. 6 i sporządza 

protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, który uprawnia 

Wykonawcę do wystawienia FV, co do pozostałej wartości wynagrodzenia w 

wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust.1 Umowy za 

każde spotkanie.  

 

 

§ 5 

1. Strony ustalają wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, o którym 

mowa w § 1 w wysokości …………….. zł (słownie: ……………. złotych) netto powiększone 

o podatek VAT ………………. zł (słownie: …………………… złotych), co stanowi łącznie 

brutto ………………….. zł (słownie: …………………złotych). 

2. W sytuacji, wskazanej w §4 ust 7, z zastrzeżeniem ust. 3 punkt 2 Umowy 

wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ulega stosownemu obniżeniu a Wykonawcy 

nie przysługują w tym zakresie żadne roszczenia z tytułu niniejszej Umowy oraz inne 

roszczenia odszkodowawcze. 



3. Wynagrodzenie o którym mowa w ustępie 1 wypłacone będzie w następujących 

częściach: 

1) ……. zł brutto (słownie złotych:  00/100) po odbiorze pisemnego opracowania 

(raportu) oraz osobnej prezentacji wyników zawierającej graficzne przedstawienie 

danych (w tym infografiki), 

2) ……. zł brutto (słownie złotych:00/100), tj. po 10 % pozostałej części wynagrodzenia 

(…. zł) po osobistym przedstawieniu wyników badań za każde z przeprowadzonych 

spotkań, w terminie umówionym z Zamawiającym.  

4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Umowy, w tym w 

szczególności wynagrodzenie należne z tytułu przeniesienia autorskich praw 

majątkowych. Strony ustalają, że wartość nieodpłatnie przeniesionych autorskich 

praw majątkowych wynosi 100 złotych brutto i w razie wątpliwości zawiera się w 

pierwszej części wypłaconego wynagrodzenia. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu etapów Umowy na podstawie 

faktury na rachunek bankowy Wykonawcy (numer rachunku……………………) w 

ciągu 7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej pod 

względem merytorycznym i formalno-rachunkowym faktury. Za dzień zapłaty 

Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. 1Wykonawca oświadcza,  iż jest  to  rachunek  rozliczeniowy  otwarty  w związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą /LUB/ imienny rachunek w SKOK otwarty w 

związku z prowadzoną działalnością gospodarczą /LUB/ rachunek oszczędnościowy 

(rachunek osobisty. 

7. Dane do faktury: 

        Nabywca:  Gmina Miasta Gdańsk a 

       ul. Nowe Ogrody 8/12 80:.803 Gdańsk 

        NIP: 5830011969 

        Odbiorca: Biuro Rozwoju Gdańska 

        ul. Wały Piastowskie 24 

         80-855 Gdańsk  

 

§ 6 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy. 

2.  Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość 

wykonania Umowy. Zamawiającemu przysługiwać będą od Wykonawcy kary 

umowne w następujących przypadkach: 

1)  za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 30% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 Umowy, 

2)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy lub usunięciu wad Wykonawca 

zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy za każdy dzień 

opóźnienia,  

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwot kar umownych   

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy  z tytułu realizacji niniejszej Umowy.  

4.  Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań  

przewyższających zastrzeżone na jego rzecz kary umowne. 

 
1 Niepotrzebne skreślić 



5.   Kary umowne płatne są w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez 

Stronę wezwania do ich zapłaty. 

 

 

§ 7 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej 

Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawcy nie 

przysługuje z tego tytułu odszkodowanie. Wykonawca może natomiast żądać 

wynagrodzenia za część pracy wykonanej. Podstawą do zapłaty będzie przekazanie 

Zamawiającemu części przedmiotu niniejszej Umowy wykonanej do momentu 

odstąpienia od niniejszej Umowy jego odbiór potwierdzony protokołem zdawczo-

odbiorczym  przez obie Strony oraz doręczenie Zamawiającemu faktury.  

 

 

§ 8 

1. Osobą uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy jest 

………………………………….. 

2. Osobą do kontaktów roboczych ze strony Zamawiającego jest Katarzyna Werner 

katarzyna.werner@brg.gda.pl, tel. 58 308 44 02.  

 

 

§ 92 

Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania osób fizycznych reprezentujących go w 

niniejszej Umowie o tym, że: 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że: 

1. Administratorem danych ww. osób jest Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku 

przy ul. Wały Piastowskie 24; 80-855 Gdańsk, e-mail: brg@brg.gda.pl. 

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, osoba 

reprezentująca Wykonawcę ma prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony 

danych na adres mailowy: iod@brg.gda.pl 

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. osób jest umożliwienie kontaktu 

niezbędnego do realizacji Umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Wykonawcą. 

4. Źródłem danych jest Wykonawca, który podał Administratorowi dane niezbędne do 

realizacji ww. celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe. 

5. Dane ww. osób przetwarzane są na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f) RODO, w związku 

prawnie usprawiedliwionym interesem Administratora, polegającym na umożliwieniu 

kontaktu z Wykonawcą. 

6. Dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, 

w którym Umowa, w której osoba jest wymieniona, została rozwiązana/wygasła lub 

do końca gwarancji/rękojmi, którą obejmuje ww. Umowa, chyba że przepisy 

przewidują dłuższy okres przechowywania dla tych danych. 

7. Odbiorcami danych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 

przepisów prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w 

 
2 Do wyboru zależnie od statusu Wykonawcy, niepotrzebne usunąć 



ramach konkretnego, zgodnego z prawem postępowania, nie są uznawane za 

odbiorców. Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które 

świadczą usługi dla Administratora. 

8. Osoby reprezentujące Wykonawcę mają prawo do: ochrony swoich danych, żądania 

dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia danych lub 

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 

kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

§ 103 

1. Wykonawca na moment zawarcia Umowy jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem 

VAT  

2. Wykonawca  zobowiązuje się, że w przypadku wykreślenia go z rejestru podatników 

VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu 

realizowanej Umowy wystawi rachunek. 

3. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca obowiązuje się do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w 

stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej o odsetki 

zapłacone do Urzędu Skarbowego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kwoty z należnego mu 

wynagrodzenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku ponownego wpisania go do rejestru 

podatników VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego 

pod rygorem odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) powstałe w wyniku 

zaniedbania tego obowiązku. 

6. Oświadczenie. Wykonawcy dotyczące jego statusu podatnika podatku VAT stanowi 

załącznik nr 3 do Umowy. 

LUB 

1. Wykonawca na moment zawarcia Umowy nie Jest zarejestrowanym czynnym 

podatnikiem podatku VAT. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku wpisania go do rejestru podatników VAT 

czynnych, niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego pod rygorem 

odpowiedzialności za szkody (utracone korzyści) ·powstałe w wyniku zaniedbania 

tego obowiązku. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, że w. przypadku wykreślenia go z rejestru podatników 

VAT czynnych, niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego i z tytułu 

realizowanej Umowy będzie wystawi rachunek. 

4. W przypadku naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca zobowiązuje się do 

zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty stanowiącej równowartość podatku VAT, w 

stosunku do której Zamawiający utracił prawo do odliczenia, powiększonej. o odsetki 

zapłacone do Urzędu Skarbowego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego ww. kwoty z 

należnego mu wynagrodzenia. 

6. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące jego ·statusu podatnika podatku VAT stanowi 

załącznik nr 3 do Umowy. 

 

§ 11 

 
3 Określenie statusu podatnika VAT do wyboru, niepotrzebne usunąć 



1.  Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Załączniki stanowią integralna część Umowy. 

2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu  Cywilnego oraz Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 

3.    Ewentualne spory wynikłe z tej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo 

Sąd w Gdańsku.         

 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w dwóch 

egzemplarzach dla Zamawiającego oraz w jednym egzemplarzu dla Wykonawcy.  

             

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta na realizację zamówienia; 

2. Umowa powierzenia wraz załącznikiem – ankietą; 

3. Oświadczenie o statusie podatnika VAT. 

 

 


