
 

 

    Załącznik nr 6 do SIWZ 

UMOWA NR ……./2020 

 

*) umowa zostanie dostosowana do danej części zamówienia, po wyborze Wykonawcy.  

 

zawarta w dniu         -       -2020 r. w Szczecinie pomiędzy: 

Województwem Zachodniopomorskim – Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa 

Zachodniopomorskiego, ul. Teofila Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin, Regon: 321261746, NIP: 851-31-

64-722, reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………….., 

zwanym dalej: „Zamawiającym” 

a 

..................................…….. zam. ......................................, zwanym dalej „Wykonawcą”. 

lub  

firmą…………………………….. z siedzibą w …………….. ul. ……………… reprezentowaną 

przez ……………………, prowadzącym działalność w formie …………… 

NIP:………………..REGON:………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, 

- łącznie dalej zwani: "Stronami". 

 

o następującej treści: 

 

Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze. zm.). 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn.: „Opracowanie 

projektów planów ochrony 5 parków krajobrazowych oraz aktualizacji planów ochrony 2 parków 

krajobrazowych”, Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do ich sporządzenia, zgodnie z 

zapisami niniejszej umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwane SIWZ) oraz opisu 

przedmiotu zamówienia (dalej zwane OPZ). 

2. Wykonanie przedmiotu umowy podlega współfinansowaniu przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

3.  Zamawiający w związku z realizacją inwestycji uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na podstawie decyzji 

o dofinansowaniu nr RPZP.04.08.00-32-A006/17 w ramach działania 4.8 Podnoszenie jakości ładu 

przestrzennego, oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka. 

4. Przedmiotem umowy jest w szczególności: 

1) opracowanie dokumentacji do Planu ochrony dla parku/parków krajobrazowych*: 
a) ………………………………………,  

2) informowanie społeczeństwa, organizacja i przeprowadzenie spotkań ze społeczeństwem w 

ramach prac nad dokumentacją do planu ochrony; 

3) przygotowanie kompletnych projektów uchwał Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 

wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji; 

4) współpraca z Zamawiającym w procedurze konsultacji ze społeczeństwem, zgodnie z art. 39 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2081 ze zm.), opiniowania i uzgadniania z właściwymi organami, w szczególności wskazanymi 

w art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, projektu Uchwały Sejmiku 

Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie planu ochrony/zmiany planu ochrony, w tym  w 



 

 

zakresie ustosunkowywania się do uwag i wniosków zgłaszanych w trakcie procedur i przedstawienia 

ich do zatwierdzenia Zamawiającego; 

5) w razie potrzeby, udział przedstawicieli Wykonawcy w posiedzeniach organów Województwa 

lub Komisji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. 

5. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, zwanym dalej OPZ, 

stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z 

ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 4 do Umowy. 

6. Przedmiot Umowy musi uwzględniać wszystkie elementy planu określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r, poz. 55 – j.t.) oraz aktach wykonawczych do tej ustawy, 

zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu przekazania przedmiotu umowy do odbioru; ponadto 

projekt uchwały musi być przygotowany zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U z 2016 r., poz. 283 

– j.t.). 

7. Przedmiot Umowy musi zostać wykonany zgodnie z postanowieniami Umowy. 

8. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy stanowią załączniki będące integralną częścią Umowy:  

1) Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

2) Załącznik nr 2 Karta prac terenowych 

3) Załącznik nr 4 – Formularz oferty 

 

§ 2. 

 Terminy wykonania przedmiotu umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy od dnia zawarcia umowy, 

tj. ……………….. do dnia……., z zastrzeżeniem następujących terminów*: 

1) dla …………. Parku krajobrazowego……………………….. 

a) Etap I – z terminem realizacji do dnia……………..  

b) Etap II – z terminem realizacji do dnia …………...  

c) Etap III – z terminem realizacji do dnia……………  

d) Etap IV – z terminem realizacji do dnia…………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy 

w podziale na etapy, wskazane w § 2 ust. 1: 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, do zatwierdzenia, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, 

o którym mowa w ust. 1: 

1) opis założeń do sporządzenia dokumentacji do planów ochrony w zakresie określonym w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, 

2) harmonogram prac, w tym harmonogram prac terenowych, 

3) harmonogram spotkań ze społeczeństwem w ramach prac nad dokumentacją planu ochrony. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o stanie zaawansowania prac, na każde 

żądanie Zamawiającego poprzez: 

1) przekazywanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy mailowe osób wskazanych w § 5, 

informacji o stanie zaawansowania prac wraz potwierdzającą to dokumentacją,  

2) przekazywanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy mailowe osób wskazanych w § 5, 

kart prac terenowych (wzór karty pracy terenowej stanowi załącznik nr 2 do umowy), jako  

integralną część powyższej informacji, wykazujące wykonane prace terenowe, 

3) osobiste stawiennictwo Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego wraz ze wskazaną przez 

Zamawiającego dokumentacją, jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu.  

5. Wykonawca realizując przedmiot umowy, w Etapie IV, w okresie 12 miesięcy, od dnia protokolarnego 

odbioru dokumentacji do planu ochrony/zmiany planów ochrony i projektu uchwały w sprawie planu 

ochrony/zmiany planu ochrony, zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym w zakresie, o którym 

mowa § 1 ust. 4 pkt 4. 

6. Ilekroć Umowa posługuje się terminem: 

1) „dni” – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe; 

2) „dni roboczych” – należy przez to rozumieć każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 



 

 

§ 3. 

Prawa i obowiązki Stron 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z najwyższą starannością, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Umowie, w szczególności Wykonawca 

odpowiada za jakość i terminowość wykonania Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym w dobrej wierze w celu realizacji 

przedmiotu umowy, rzetelnie informować Zamawiającego o sposobie wykonywania przedmiotu Umowy, 

w tym aktywnie przedstawiać sposoby rozwiązywania ewentualnych trudności organizacyjnych 

utrudniających należytą realizację przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykonanie Umowy przez osoby wskazane w złożonej przez 

niego Ofercie, posiadające odpowiednie do realizacji zamówienia kwalifikacje zawodowe, doświadczenie 

i wykształcenie. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja opracowana w ramach realizacji przedmiotu Umowy i 

przekazana Zamawiającemu zostanie opatrzona podpisami osób wskazanych do realizacji przedmiotu 

umowy, zgodnie z informacjami zawartymi w Ofercie Wykonawcy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub 

mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy. 

6. Wykonawca, w ramach realizacji prac, rozpatrzy i pisemnie odniesie się do uwag, jakie zostaną wniesione 

w trakcie przeprowadzanej przez Zamawiającego procedury udziału społeczeństwa oraz procedury 

uzyskiwania wymaganych prawem opinii i uzgodnień, a także uwzględni je w treści dokumentacji po ich 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

7. Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywania przedmiotu umowy oraz ich jakość, na 

każdym etapie realizacji i upoważnia do wykonywania tych czynności swoich przedstawicieli, o których 

mowa w § 5 Umowy. 

8. Wykonawca ma obowiązek stosowania się do zaleceń, wytycznych i wskazówek Zamawiającego oraz 

udzielanie wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, na każde żądanie Zamawiającego, w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Wszelkie projekty, dokumenty, harmonogramy, informacje, prezentacje i inne dokumenty wytworzone 

przez Wykonawcę, w toku realizacji Umowy, wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego, na zasadach 

określonych w OPZ. Ww. dokumentację należy przekazywać do zatwierdzenia Zamawiającemu, za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy mailowe osób wskazanych w § 5 Umowy. 

10. Wykonawca ma obowiązek działać bezstronnie, w związku z czym Wykonawca nie ma prawa składania 

publicznych deklaracji związanych z przedmiotem umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

Wykonawca nie ma prawa do podejmowania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 

11. Wykonawca ma obowiązek zwrotu Zamawiającemu wszelkich przekazanych mu dokumentów i innych 

materiałów dotyczących informacji lub danych przekazanych w związku z wykonywaniem umowy, w 

przypadku zakończenia jej obowiązywania. Spis dokumentacji jest zawarty w części XI OPZ, 

stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy. 

12. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) udostępnienia wykonawcy w terminie do 10 dni od dnia zawarcia Umowy dokumentacji 

znajdującej się w posiadaniu Zamawiającego, niezbędnej do Wykonania przedmiotu Umowy, 

której udostępnienie nie będzie stanowiło naruszenia praw osób trzecich; 

2) terminowej wypłaty wynagrodzenia. 

13. Zamawiający upoważni Wykonawcę do występowania w imieniu Zamawiającego do wszelkich 

podmiotów (jednostek samorządu terytorialnego, organów administracji publicznej) w celu uzyskania 

rozstrzygnięć niezbędnych dla realizacji niniejszej umowy.  

14. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również 

ze strony jego współpracowników, kontrahentów lub podwykonawców w wykonaniu czynności 

przewidzianych w niniejszej umowie, posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na 

wykonanie czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością.  

15. Wykonawca nie może przekazywać do wiadomości publicznej ani ujawniać żadnych szczegółów umowy 

i dokumentacji osobom trzecim, bez pisemnej uprzedniej zgody Zamawiającego w czasie jej 

obowiązywania i po upływie tego okresu. Nie dotyczy to informacji, których ujawnienia wymagają 



 

 

obowiązujące przepisy  prawa lub w przypadku, gdy informacje te są dostępne publicznie w momencie 

ich otrzymania, albo stały się dostępne publicznie. 

16. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych Wykonawca przed ich 

ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek pisemnie uzgodnić z Zamawiającym czy 

podlegają one ochronie określonej w ust. 16. 

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia, do Wykonawcy, z wnioskiem o zmianę koordynatora 

prac lub innych osób biorących udział w realizacji umowy, jeżeli wykonywane przez te osoby czynności 

i prace budzą uzasadnione zastrzeżenia Zamawiającego, są wykonywane nieprawidłowo, ze szkodą dla 

przedmiotu umowy i mają wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy.  

 

§ 4. 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, Strony ustalają całkowite 

wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne z ofertą Wykonawcy dla*: 

1) parku krajobrazowego……..w wysokości ……………  zł brutto 

(słownie: ……………… …/100) (……….% podatek VAT), w tym: 

a) za Etap I – w wysokości ……….% wynagrodzenia brutto 

b) za Etap II  – w wysokości ……………% wynagrodzenia brutto, 

c) za Etap III  – w wysokości ………….% wynagrodzenia brutto, 

d) za Etap IV  – w wysokości ………….% wynagrodzenia brutto, 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji umowy, w tym  

wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich. 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w czterech/pięciu częściach, zgodnie ze 

wskazaniami § 4 ust. 1 Umowy na podstawie rachunku/faktury*, każdorazowo w terminie 30 dni od 

dnia otrzymania prawidłowo wystawionego rachunku/faktury* za każdą z tych części na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze / rachunku. 

4. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

nr ……………………………………………... Wykonawca oświadcza, iż wskazany przez niego 

rachunek bankowy, o którym mowa w zd. 1, jest rachunkiem zgłoszonym w organie podatkowym i 

wymienionym w rejestrze podatników VAT.  

5. Całkowita wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest stała i nie może ulec zmianie. 

6. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołów odbioru bez 

zastrzeżeń, odpowiednio za każdy z Etapów wymienionych w ust. 1, potwierdzających ich należyte 

wykonanie w zakresie zapisów niniejszej Umowy. 

7. Faktury, o których mowa w ust. 3, Wykonawca przedłoży w terminie do 7 dni od dnia podpisania 

protokołów odbioru bez zastrzeżeń, za każdy z ww. Etapów.  

8. W przypadku realizacji przedmiotu umowy za pomocą podwykonawców, warunkiem wypłaty 

Wykonawcy wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy, jest przedstawianie 

Zamawiającemu wraz z każdą fakturą oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego przekazanie 

podwykonawcy przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonane przez niego prace. 

9. Za wykonanie Umowy uznaje się odebranie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń wszystkich części 

przedmiotu umowy i podpisanie końcowego protokołu odbioru, bez zastrzeżeń.  

10. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonywanych prac. 

11. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

12. Dane do wystawienia faktury/rachunku*:  

NABYWCA: Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, NIP 851-

28- 71-498  

PŁATNIK: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, 

ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin. 

13. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem VAT i posiada NIP ……………………….. . 

14. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało korekcie w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług; 



 

 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 

15.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 14 pkt 1, korekta wynagrodzenia będzie odpowiadała 

zmianie stawki podatku VAT (+/-) i będzie miała zastosowanie wyłącznie do tych płatności, które 

obejmują tą część świadczenia usługi, która będzie realizowana po wejściu w życie przedmiotowej 

zmiany. 

16. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 14 pkt 2, 3 i 4, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

stosowny wniosek oraz wyliczenia uzasadniające korektę wynagrodzenia, zawierające w 

szczególności wysokość kosztów osobowych poszczególnych pracowników zaangażowanych w 

realizację usługi wraz z wymiarem i zakresem ich zaangażowania. Zamawiający dokona zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom ponoszonym przez 

Wykonawcę w wyniku tych zmian, jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę oraz gdy przedstawione przez Wykonawcę kalkulacje, będą w sposób 

wystarczający wykazywały zasadność zmiany wynagrodzenia. Korekta wynagrodzenia będzie miała 

zastosowanie wyłącznie do tych płatności, które obejmują tą część świadczenia usługi, która będzie 

realizowana po wejściu w życie tej zmiany. 

 

§ 5. 

 Przedstawiciele Stron 

1. Zamawiający, do kontaktu z Wykonawcą oraz nadzorowania nad wykonywaniem umowy wyznacza: 

1) ………………………………., tel. ……………….…, adres e-mail: ……………………….., 

2) ………………………………., tel. ……………….…, adres e-mail: ……………………….., 

2. Wykonawca będzie realizował umowę przy udziale: 

1) Koordynatora prac w osobie: …………, tel. ………………; adres e-mail: …………………..…… ;  

2) Osoba specjalizująca się w zakresie botaniki i siedlisk przyrodniczych:…………., tel……………., e-

mail:……………………. 

3) Osoba specjalizująca się w zakresie zoologii:………………….., tel.…….., e-mail:………………………. 

4) Osoba specjalizująca się w zakresie planowania przestrzennego:………………., tel……………….,  

e-mail:……………………….. 

5) Osoba specjalizująca się w GIS…………, tel. …………; adres e-mail: ……….…. 

3. Wykonawca upoważnia ustanowionego Koordynatora do nadzorowania i zarządzania realizacją umowy 

oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym, w zakresie wykonywania umowy. 

4. Wykonawca zapewnia realizację umowy wyłącznie za pomocą osób wyznaczonych do realizacji umowy, 

które podlegały ocenie w trakcie badania oferty, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 Umowy. 

5. Specjalista w zakresie botaniki i siedlisk przyrodniczych, specjalista w zakresie zoologii, specjalista 

w zakresie planowania nie mogą wykonywać więcej niż  3 opracowań planów ochrony/aktualizacji 

planów ochrony na rzecz Zamawiającego. 

 

§ 6. 

 Odbiór prac 

1. Wykonawca, w terminie określonym w § 2, przekaże Zamawiającemu przedmiot Umowy, w formie 

elektronicznej, odpowiednio za*: 

1) ……….. park krajobrazowy*:  

a) Etap I  

b) Etap II  

c) Etap III  

d) Etap IV  



 

 

stanowiące poszczególne elementy dokumentacji do planu ochrony/zmiany planu ochrony, zgodnie z 

wymaganiami wskazanymi w OPZ. 

2. Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem odbioru poszczególnych etapów określony został w 

OPZ, stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Zamawiający, po otrzymaniu dokumentacji w formie elektronicznej, dokona jej oceny w terminie 14 dni 

od daty ich otrzymania. 

4. W przypadku stwierdzenia zastrzeżeń, tj. błędów, braków lub uchybień Zamawiający wezwie Wykonawcę 

do jej poprawienia lub uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w terminie o którym mowa w ust. 3.   

5. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wezwania, do uwzględnienia 

zastrzeżeń Zamawiającego lub złożenia wyjaśnień i przekazania poprawionej dokumentacji, ponownie w 

wersji elektronicznej, do jej ostatecznego zatwierdzenia.  

6. Zamawiający dokona ich ponownej oceny w terminie w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

uzupełnionej dokumentacji lub wyjaśnień. 

7. Jeżeli błędy lub braki nie zostaną usunięte lub Wykonawca nie udzieli wyjaśnień, o których mowa w ust. 

4 powyżej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy 

w trybie natychmiastowym i żądać zapłaty kary umownej. Uzasadnienie odstąpienia od Umowy zostanie 

przedstawione na piśmie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy możliwość 

wprowadzania dowolnej liczby uwag do przygotowywanych przez Wykonawcę materiałów oraz 

przeprowadzenia dowolnej liczby kontroli nad wykonywaniem przez Wykonawcę przedmiotu 

zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego odniesienia się do wskazywanych przez 

Zamawiającego uwag. 

9. Po ostatecznym zatwierdzeniu dokumentacji w wersji elektronicznej przez Zamawiającego, Wykonawca 

dostarczy do siedziby Zamawiającego komplet dokumentacji w wersji elektronicznej i papierowej, 

zgodnie z wymaganiami wskazanymi w OPZ.   

10. Dokumentacja, o której mowa w ust. 9, podlega końcowemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

W przypadku stwierdzenia braków, błędów, uchybień Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, usunie uchybienia, a następnie przedłoży komplet dokumentacji, zgodnie z wymaganiami 

wskazanymi w OPZ, Zamawiającemu do odbioru.  

11. Podstawą odbioru każdego z etapów będą protokoły odbioru przedmiotu zamówienia, przyjęte bez 

zastrzeżeń i podpisane przez upoważnionych w tym zakresie przedstawicieli obydwu stron. Wzór 

protokołu stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

12. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu są: 

1) ………………………………., tel. ……………….…, adres e-mail: ……………………….., 

2) ………………………………., tel. ……………….…, adres e-mail: ……………………….., 

13. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu 

jest ………………………………….…………….. 

 

§ 7. 

 Prawa autorskie 
1. Strony zgodnie ustalają, że autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów, powstałych wskutek 

wykonania Umowy, a także autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących samodzielne części 

innych utworów – stworzonych przez Wykonawcę w wyniku wykonywania obowiązków określonych w 

Umowie – nabywa Zamawiający bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, na polach eksploatacyjnych  

w szczególności obejmujących: 

1) utrwalanie utworu w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób, 

2) zwielokrotnienie (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym,  

a w szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz 

wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 

3) wypożyczanie, najem, dzierżawa utworu lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

wykorzystanie na stronach internetowych i w utworach multimedialnych, 

4) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 



 

 

5) wprowadzanie utworu do obrotu (także w sieci Internet), w tym wielokrotne rozpowszechnianie utworu  

(w całości i we fragmentach) poprzez jego emisję telewizyjną w programach krajowych i zagranicznych 

stacji telewizyjnych, także satelitarnych, 

6) publiczne rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), 

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie utworu, 

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 

i w czasie przez siebie wybranym, 

8) tłumaczenia, przystosowywania zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany w utworze, 

modyfikowanie utworu, tworzenie w oparciu o utwór innych utworów, 

9) nadawanie utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną 

lub za pośrednictwem satelity, 

10) wprowadzanie utworu do pamięci komputera. 

2. Nabycie praw autorskich przez Zamawiającego do każdej z części/Etapu przedmiotu umowy następuje z 

chwilą jej/jego odbioru, co zostanie potwierdzone w sporządzonych na tę okoliczność Protokołach 

Odbioru. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykonywania, przez czas nieoznaczony 

autorskich praw osobistych przysługujących mu do utworu, co do których autorskie prawa majątkowe 

przysługują Zamawiającemu. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do 

Zamawiającego do niewykonywania: prawa do autorstwa utworu, do udostępnienia go anonimowo, prawa 

do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania 

o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. 

4. Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego przez czas nieoznaczony w jego 

imieniu autorskich praw osobistych. 

5. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje nabycie prawa do wykonywania praw zależnych przez 

Zamawiającego, zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz nabycie prawa własności 

nośników, na których utrwalono utwór. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy obejmuje wynagrodzenie z tytułu przeniesienia 

autorskich praw majątkowych do całości utworów, praw zależnych, z tytułu ich eksploatacji na polach 

eksploatacji wymienionych w ust. 1 oraz pozostałych uprawnień opisanych w niniejszym paragrafie. 

7. Zamawiający jako nabywca praw autorskich ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających 

z przekazanych mu przez Wykonawcę praw na osoby trzecie. Dotyczy to tak całości, jak i części 

składowych utworów. 

8. Nabyte prawa, o których mowa powyżej są nieograniczone w czasie, nie są również ograniczone 

terytorialnie. 

9. Wykonawca oświadcza, że: 

1) do opracowań/dokumentacji, które powstaną w wyniku wykonania niniejszej Umowy, w zakresie w jakim 

stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1231), przysługiwać mu będą nieograniczone prawa autorskie, 

2) opracowania/dokumentacje nie będą zawierały niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz 

nie będą obciążone prawami osób trzecich. 

10. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich Wykonawca zobowiązany będzie do 

zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu wysuwanych przez te osoby oraz do zwolnienia 

Zamawiającego od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. 

 

§ 8. 

 Podwykonawcy 

1. Wykonawca może realizować przedmiot umowy przy udziale uzgodnionych z Zamawiającym 

podwykonawców lub osób trzecich.  

2. Uzgodnienie podwykonawców zostanie dokonane w formie pisemnej. 

3. W przypadku wskazanym w ust. 1 Wykonawca w terminie 7 dni przed planowanym rozpoczęciem prac 

przez podwykonawcę przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

z nim umowy. Do zmian umów o podwykonawstwo zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.  

4. Powierzenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  

z odpowiedzialności za należytą realizację usługi. W przypadku powierzenia wykonania całości bądź 



 

 

części przedmiotu umowy podwykonawcy lub osobom trzecim, Wykonawca jest odpowiedzialny za ich 

działania lub zaniechania jak za własne. 

5. Zawarcie przez Wykonawcę Umowy z podwykonawcą nie stwarza żadnych stosunków zobowiązaniowych 

pomiędzy Zamawiającym i którymkolwiek z podwykonawców, w szczególności w zakresie 

odpowiedzialności za zapłatę za dokonane czynności przez podwykonawców.  

 

§ 9. 

 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca oświadcza, że pozostaje ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 

100.000,00 zł na dowód czego przedstawił Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy odpowiedni 

dokument ubezpieczeniowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej przez cały okres 

obowiązywania niniejszej Umowy, w tym do opłacania wszystkich należnych rat lub składek.  

3. W terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni, Wykonawca przedłoży, 

potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumenty potwierdzające:  

1) opłacenie składek ubezpieczenia, których termin zapłaty minął;  

2) posiadanie zawartej umowy ubezpieczenia. 

 

§ 10. 

Umowy o pracę 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że czynności w ramach realizacji przedmiotu umowy, określone przez 

Zamawiającego w Rozdziale XX ust. 6 SIWZ, będą wykonywane jedynie przez osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). 

2. Wykonawca na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, w terminie nie krótszym niż 3 dni przedłoży 

Zamawiającemu do wglądu zanonimizowane kopie umów o pracę. 

3. Nieprzedłożenie umów o pracę, o których mowa w ust. 2, w terminie lub powzięcie przez Zamawiającego 

uzasadnionego podejrzenia, że czynności, o których mowa w ust. 1, są wykonywane przez osoby 

niezatrudnione na podstawie umowy o pracę będzie skutkować, oprócz zastosowania sankcji w Umowie 

przewidzianych, także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy.  

 

§ 11. 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) 100,00 zł za każdorazowe nieprzedłożenie, na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez  

Zamawiającego oraz w terminie/terminach wynikającym odbiorów Etapów  II i III*, karty pracy 

terenowej wypełnionej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy (w przypadku wykazania 

przeprowadzonych badań terenowych); 

2) 200,00 zł, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w tym Etapów wykonania 

przedmiotu umowy, liczonego od terminów określonych w § 2 ust. 1 i 2 Umowy, 

3) 200,00 zł, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy 

w tym Etapów wykonania przedmiotu umowy, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie błędów lub 

braków w dokumentacji,  o których mowa w § 6 ust. 5 lub 7 lub 10 Umowy, 

4) 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy, za odstąpienie od umowy przez 

którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

5) w przypadku zmiany osób przewidzianych do realizacji umowy bez zgody Zamawiającego w wysokości 

2.000,00 zł za każdy taki przypadek; 

6) za opóźnienie w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 3 Umowy – w 

wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki; 



 

 

7) za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego niewypełnienia obowiązku, o którym mowa w 

§ 10 ust. 1-2 Umowy, niezależnie od ilości osób których uchybienie dotyczy i niezależnie od faktu czy 

uchybienie dotyczy Wykonawcy czy Podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek. 

2. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy zastrzeżone kary umowne, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia lub 

zabezpieczenia. 

5. Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia kwot wynikających z naliczonych kar umownych  

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie danej faktury VAT/rachunku bez 

wcześniejszego wzywania do zapłaty tych kar.  

6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu; 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 12. 

Siła wyższa 

1. Strony Umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w 

Umowie z powodu siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, 

którego skutkom nie można zapobiec.  

2. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wówczas, gdy bezzwłocznie poinformuje o tym 

pisemnie drugą stronę. Ciężar dowodu zaistnienia siły wyższej spoczywa na Stronie, która się na nią 

powołuje.  

3. Strona niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o zakończeniu działania siły wyższej i będzie kontynuować 

wykonywanie Umowy od momentu zakończenia.  

 

§ 13. 

 Zmiany umowy 

1.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której został wybrany Wykonawca, w następujących okolicznościach i w 

następującym zakresie: 

1) zmiany osób przewidzianych do realizacji umowy po stronie Wykonawcy , pod warunkiem, że nowe 

osoby będą posiadały kwalifikacje, doświadczenie i wykształcenie zgodne z wymogiem opisanym w 

SIWZ a przy tym co najmniej takie jak osoby wskazane w załączniku nr 1a do SIWZ (Wykaz osób 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego). Zmiana taka jest 

dopuszczalna w szczególnych przypadkach losowych, w szczególności w przypadku choroby lub 

wypadku ww. osób lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy, nie wywiązuje się 

należycie ze swoich obowiązków – w każdym wypadku z powodu niezależnej od Wykonawcy 

przyczyny. Zmiana osób wymaga wniosku Wykonawcy, zatwierdzonego pisemną zgody 

Zamawiającego, pod rygorem odstąpienia od umowy lub zapłaty kary umownej wskazanej w § 11 ust. 

1 pkt 5 Umowy; 

2) zmiany jednostki organizacyjnej Województwa Zachodniopomorskiego, na rzecz której świadczona 

będzie usługa, w przypadku zmian organizacyjnych Zamawiającego, 

3) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiany terminów wykonania poszczególnych 

Etapów przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami § 14 Umowy, 



 

 

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek 

zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących jej 

realizacji,  

5) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zmian zasad płatności wynagrodzenia, w szczególności 

w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w związku z rezygnacją przez Zamawiającego 

z realizacji części przedmiotu umowy. 

2. Wszelkie zmiany Umowy, muszą nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w formie aneksu 

podpisanego przez każdą ze Stron. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającego opis propozycji zmian i ich uzasadnienie, w formie pisemnej lub 

dokumentowej. 

3. Zmiany dotyczące danych teleadresowych, danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną 

umowy (np. zmiany numeru rachunku bankowego), osób upoważnionych do reprezentacji lub kontaktów 

między stronami, nazwy Wykonawcy, nie wymagają zawarcia aneksu do umowy; dla ich skuteczności 

wystarczające jest pisemne poinformowanie o zmianie drugiej strony w terminie 7 dni od dnia zaistnienia 

tych zmian. 

4. Postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako podstawy prawnej roszczenia o zmianę 

Umowy, lecz jedynie jako możliwość jej zmiany. 

 

§ 14. 

Zmiana terminu wykonania Umowy 

1. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego Etapów może nastąpić, gdy dotrzymanie terminu 

nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.   

2. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego Etapów może ulec zmianie w następujących 

przypadkach i na następujących zasadach: 

1) Zmiany spowodowanej koniecznością wykonania zamówień dodatkowych – Termin wykonania 

przedmiotu umowy lub jego Etapów może w takim przypadku ulec przedłużeniu o okres (liczony w 

dniach) jaki wykonanie zamówień dodatkowych wpłynęło na termin wykonania zamówienia 

podstawowego lub jego Etapów, 

2) Zmiany spowodowanej wystąpieniem niekorzystnych warunków, w szczególności atmosferycznych, 

przyrodniczych, hydrologicznych oraz faktycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy lub jego etapów – Termin wykonania przedmiotu umowy lub jego Etapów może w 

takim przypadku ulec przedłużeniu o okres (liczony w dniach) w jakim takie warunki uniemożliwiały 

terminowe wykonanie przedmiotu umowy lub jego Etapów, 

3) Zmiany spowodowanej brakiem dostępu Wykonawcy (w tym działających na jego rzecz podmiotów i 

osób trzecich) do miejsc, do których dostęp jest konieczny dla prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy lub jego etapów, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (w tym działających na jego 

rzecz podmiotów i osób trzecich) - Termin wykonania przedmiotu umowy lub jego etapów może w 

takim przypadku ulec przedłużeniu o okres (liczony w dniach) w jakim ww. brak dostępu uniemożliwiał 

Wykonawcy terminowe wykonanie przedmiotu umowy lub jego Etapów, 

4) Zmiany spowodowanej niezależnymi od Wykonawcy, trwającymi lub przedłużającymi się procedurami 

związanymi z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach 

publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, oraz procedur związanych z prowadzonymi 

w związku z wykonaniem niniejszej Umowy postępowaniami administracyjnymi i innymi 

postępowaniami przed organami administracji publicznej, w tym w szczególności innymi instytucjami 

uzgadniającymi, opiniującymi lub certyfikującymi – Termin wykonania przedmiotu umowy lub jego 

etapów może w taki przypadku ulec przedłużeniu o okres (liczony w dniach) w jakim okoliczności takie 

miały wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy lub jego Etapów, 

5) Zmiany spowodowanej zmianami wskazywanymi w § 13 ust.1 pkt 4 i 5 Umowy  - Termin wykonania 

przedmiotu umowy lub jego etapów może w takim przypadku ulec odpowiednio skróceniu lub 

przedłużeniu o okres (liczony w dniach) proporcjonalny do zaistniałych zmian, co zostanie przez strony 

udokumentowane stosowymi decyzjami, uchwałami, protokołami, umowami i innymi aktami z których 

wynikać będzie proporcjonalność ww. okresu. 

6) Zmiany spowodowanej okolicznościami wskazywanymi w pkt 1-5) niniejszego ustępu, skutkującymi 

obiektywnym brakiem możliwości prawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub jego Etapów, 



 

 

nawet w sytuacji przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego Etapów o okresy 

(liczone w dniach) wynikające z pkt 1-5), w szczególności w przypadku gdy z powodu tych 

okoliczności, okres wzrostu lub rozwoju gatunków związanych z przedmiotem zamówienia upłynął już 

lub znajduje się w niewłaściwej z punktu widzenia prawidłowości wykonania przedmiotu umowy lub 

jego Etapów fazie – Termin wykonania przedmiotu umowy lub jego etapów może w takim przypadku 

ulec przedłużeniu o okres, od dnia poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o takiej sytuacji 

do dnia, w którym prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy lub jego Etapów stało się obiektywnie 

ponownie możliwe, w szczególności okres wzrostu lub rozwoju gatunków związanych z przedmiotem 

zamówienia rozpoczął się ponownie lub znajduje się we właściwej fazie. 

3. Wykonawca, w sytuacji w której uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany Umowy 

w sytuacjach wskazanych w ust. 2 pkt 1 - 4 obowiązany jest przedłożyć pisemny wniosek Zamawiającemu 

w tej sprawie. We wniosku Wykonawca powinien precyzyjnie określić, jakiej zmiany Umowy oczekuje, 

przedstawiając w tym zakresie odpowiednie dowody, twierdzenia i wyliczenia, umożliwiające należytą 

ocenę wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego.  

4. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy mająca wpływ na termin rozliczenia Umowy, jaki został 

określony w uchwale o dofinansowanie zawartej Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, wymaga 

uprzedniego uzyskania zgody Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w formie stosownej 

uchwały. 

§ 15. 

Odstąpienie od umowy 

1. Odstąpienie od Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2 - 5, może nastąpić tylko w przypadkach prawem 

przewidzianych. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w trybie natychmiastowym w przypadku 

(ustawowe prawo odstąpienia): 

1) zwłoki Wykonawcy, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 Umowy; 

2) zwłoki Wykonawcy, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 Umowy - przekraczającej łącznie 14 dni. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

informacji o okolicznościach niewykonywania lub nienależytego wykonywania niniejszej Umowy przez 

Wykonawcę, innych niż wskazane w ust. 2, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego, nie 

krótszego niż 10-dniowy, terminu na usunięcie stwierdzonych uchybień pod rygorem skorzystania z 

niniejszego uprawnienia do odstąpienia od Umowy (umowne prawo odstąpienia). 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy (w całości lub w części) w terminie 30 dni od dnia w którym suma 

naliczonych kar umownych przekroczyła 15 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy. 

5. W razie zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części Umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do wszystkich wykonanych i odebranych bez zastrzeżeń części/Etapów przedmiotu umowy, 

powstałych wskutek wykonania Umowy, a także autorskie prawa majątkowe do utworów stanowiących 

samodzielne części innych utworów – wytworzonych przez Wykonawcę w wyniku wykonywania 

obowiązków określonych w Umowie. 

7. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wskazania przyczyny 

odstąpienia i jego podstawy prawnej. 

 

§ 16. 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy rękojmi oraz gwarancji na okres 24 miesięcy od daty 

końcowego odbioru przedmiotu Umowy bez zastrzeżeń. 

2. W razie stwierdzenia, w okresie udzielonej rękojmi lub gwarancji, błędów, braków, wad, uchybień w 

wykonanych opracowaniach będących przedmiotem Umowy, Zamawiający wezwie pisemnie 



 

 

Wykonawcę do ich usunięcia. Stwierdzone wady zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, w 

terminie ustalonym przez Zamawiającego.  

3. Informacje o wystąpieniu błędów, braków, wad, uchybień przekazywane będą Wykonawcy w formie 

pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.  

4. W przypadku nie usunięcia błędów, braków, wad, uchybień w terminie, o którym mowa w ust. 2 lub 

uchylania się Wykonawcy od ich usunięcia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 200,00 zł 

za każdy dzień opóźnienia.  
5. W przypadku braku usunięcia lub uchylania się od usunięcia błędów, braków, wad, uchybień przez 

Wykonawcę, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(wykonanie zastępcze).  

6. Usunięcie błędów, braków, wad, uchybień każdorazowo zostanie stwierdzone protokolarnie przez Strony. 

7. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia błędów, braków, wad, uchybień, jeżeli 

powiadomienie o wystąpieniu błędów, braków, wad, uchybień nastąpiło jeszcze w czasie trwania 

gwarancji. Termin obowiązywania gwarancji ulega przedłużeniu w odniesieniu do tej części przedmiotu 

umowy który(a) był(-a) uzupełniany(-a) lub poprawiany(-a). 

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. Jeśli Zamawiający w zgłoszeniu istnienia wady nie wskazuje podstawy prawnej 

roszczenia, uważa się, że realizuje uprawnienia z gwarancji za wady. 

 

§ 17. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem niniejszej Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 3 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, tj............zł 

(słownie:…………………………… ..………………………..………..) w formie ……….………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 

umownych. 

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymania ważności zabezpieczenia na cały okres realizacji przedmiotu umowy, którego dotyczy, w tym 

na przedłużony termin jego wykonania. 

4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia nastąpi, po wykonaniu Etapu IV, w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu końcowego bez zastrzeżeń za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę i przyjęcia 

go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego; 

2) 30 % wysokości zabezpieczenia nastąpi, po zakończeniu Etapu IV, nie później niż w 15 dniu po upływie 

okresu rękojmi za wady (tj. 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu Umowy). 

5. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

6. W przypadku, gdy z przesunięciem terminu realizacji umowy, zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy będzie traciło ważność, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia nowego zabezpieczenia bądź 

przedłużenia dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przy zachowaniu ciągłości 

zabezpieczenia.  

 

§ 18. 

RODO 

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej 

„RODO”: 

1) administratorem danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa 

Zachodniopomorskiego; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa 



 

 

Zachodniopomorskiego, jest Pan Adam Organiszczak, adres e-mail, iod@zpkwz.pl, telefon: 

512 916 191;  

3) dane osobowe osób reprezentujących Wykonawcę i współpracujących z Wykonawcą przetwarzane 

będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją niniejszej umowy; 

4) odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt 3, będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania oraz umowa w oparciu o przepisu ustawy o dostępie 

do informacji publicznej; 

5) w odniesieniu do danych osobowych o których mowa w pkt 3, decyzje nie będą podejmowane  w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

6) osoby reprezentujące Wykonawcę i współpracujące z Wykonawcą posiadają: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych, 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 

przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO; 

7) osobom reprezentującym Wykonawcę lub współpracującym z Wykonawcą nie przysługuje: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Jeżeli Zamawiający powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, zostanie zawarta odrębna 

umowa powierzenia przetwarzania danych.  

 

§ 19. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Strony deklarują, że dążyć będą do rozwiązywania sporów powstałych na tle wykonywania Umowy  

w drodze negocjacji. W braku porozumienia w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia negocjacji spory 

powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu 

na siedzibę Zamawiającego. 

3. W przypadku, w którym jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane w prawomocnym wyroku 

sądowym za nieważne, z jakiegokolwiek powodu, wolą Stron jest aby pozostałe postanowienia Umowy 

pozostały wobec nich wiążące, chyba że nie ulega wątpliwości, iż bez postanowienia, które okazało się 

nieważne, cel Umowy nie może zostać osiągnięty. Niezależnie od zakresu, w jakim postanowienia Umowy 

zostałyby uznane za nieważne, Strony zobowiązują się współpracować w dobrej wierze w celu zastąpienia 

takich postanowień nowymi ustaleniami, zmierzającymi do zrealizowania celu Umowy. 

4. Wszelkie doręczenia winny być dokonywane na adresy wskazane w komparycji Umowy.  

W przypadku zmiany adresu strona winna poinformować drugą ze stron w terminie 7 dni od dokonania 

tej zmiany, pod rygorem uznania doręczenia na ostatnio znany adres za skuteczne. 

5.  Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść jakichkolwiek wierzytelności  

wynikających z Umowy na osoby trzecie. 

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, a dwa dla 

Zamawiającego. 

7. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 

Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia, 

Załącznik nr 2 - Karta prac terenowych 

Załącznik nr 3 - Wzór protokołu odbioru / odbioru końcowego 

Załącznik nr 4 - Oferta Wykonawcy 

Załącznik nr 5 – Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia 
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