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UMOWA Nr ……………          

Zawarta w dniu ….-.....- 2019 roku w Szczecinie, pomiędzy   

Skarbem Państwa - Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, mającą siedzibę 
przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, NIP 851-307-35-63, REGON 320-590-577 

reprezentowaną przez ……………………… 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a .............................................................................. 

z siedzibą w ................................................................................................................. 

zarejestrowaną w …………… pod nr ............ ................, NIP ……………….., REGON  

reprezentowanym przez:  

...........................................................................,  

zwanym dalej Wykonawcą, 

wspólnie zwanymi Stronami 

w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,  
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 
Dz.U.2019.1843) w ramach Projektu: LIFE13 NAT/PL/000009 (okres trwania 2014 – 2019r.) pn. 
„Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River 
Drawabasin in Poland” „Czynna ochrona siedlisk włosienniczników i udrożnienie korytarza 
ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce”, Projekt współfinansowany przez Komisję 
Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
(NFOŚiGW),  

zawarta została umowa o następującej treści: 

§ 1 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę i przekazanie 
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, zwanej dalej Dokumentacją,  
na Zaprojektowanie wieży widokowo – edukacyjnej dla zadania (C.9) pn. "Budowa wieży 
widokowo – edukacyjnej przy wybudowanej przepławce przy EW Kamienna na terenie 
Drawieńskiego Parku Narodowego" w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009                                            
pn. „Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the 
River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i udrożnienie korytarza 
ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest współfinansowany przez Komisję 
Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).  

 

2. Na Dokumentację składa się :  

1) aktualizacja mapy do celów projektowych, 

2) wykonanie inwentaryzacji terenu i zieleni i uzyskanie decyzji o wycince drzew i 
krzewów, 

3) wykonanie badań geotechnicznych, 
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4) wykonanie pomiarów geodezyjnych,  

5) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego,  

6) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

7) wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,  

8) złożenie w imieniu Zamawiającego właściwym organom kompletnych wniosków 
wraz z innymi niezbędnymi dokumentami wynikającymi z obowiązujących 
przepisów i niezbędnymi uzgodnieniami, w tym z Zamawiającym, właścicielem 
Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie, Drawieńskim Parkiem Narodowym oraz 
uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

3. Przedmiot umowy obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie przetargu i 
realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji. 

4. Wykonany przedmiot umowy będzie stanowić część specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na wyłonienie wykonawcy robót dla zadania "Budowa wieży widokowo – 
edukacyjnej przy wybudowanej przepławce przy EW Kamienna na terenie Drawieńskiego Parku 
Narodowego" i musi być wykonany zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego. 

5. Zakres rzeczowy przedmiotowej dokumentacji stanowi: 

5.1 Wieża widokowa - według parametrów określonych w załączonej Koncepcji.   

Ustala lokalizację wieży – po lewej stronie od zjazdu technicznego do rzeki Drawy, miejscu 
zaznaczonym żółtym kwadratem i opisem na załączonym planie. W trakcie projektowania, 
po uzasadnieniu Wykonawcy i akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się odstępstwa od 
parametrów określonych w Koncepcji, z wyjątkiem poziomu i powierzchni tarasu 
widokowego.  

5.2 Dojście do wieży i teren wokół wieży. 

Należy zaprojektować dojście do wieży od leśnej drogi brukowej i teren wokół wieży  w 
postaci nawierzchni utwardzonej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

  
§ 2 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z: 

1) zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

2) obowiązującymi normami i przepisami, 

3) obowiązującym prawem, w szczególności ustawami, rozporządzeniami, 

4) postanowieniami umowy, 

5) wytycznymi ekspertów Grupy Sterującej, użytkownika i właściciela Elektrowni 
Wodnej Kamienna na Drawie oraz Drawieńskiego Parku Narodowego. 
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§ 3 

1. Przedmiot umowy obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją Zadania,  
realizowanego w ramach Dokumentacji. 

2. W zakres nadzoru autorskiego wchodzą w szczególności czynności: 

1) nadzór w toku realizacji Zadania nad zgodnością zastosowanych rozwiązań technicznych, 
materiałowych i użytkowych z Dokumentacją i ocena zgodności wykonanych robót z 
Dokumentacją, 

2) pobyt na budowie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego (przez uzasadnione 
wezwanie rozumie się każdą potrzebę konsultacji na etapie realizacji Zadania mogącą 
mieć wpływ na jakość lub technologię wykonywanych Robót), 

3) uzgadnianie wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w 
Dokumentacji zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 

4) uzupełnianie szczegółów Dokumentacji oraz wyjaśnianie wykonawcy robót wątpliwości 
powstałych w toku realizacji Zadania, 

5) udział w naradach technicznych oraz w odbiorze końcowym Zadania. 
3. Nadzór autorski pełniony będzie na każde wezwanie Zamawiającego, w trakcie realizacji 

Zadania i w każdym przypadku, w którym sytuacja na budowie wymagać będzie dokonania 
zmian lub konsultacji z wykonawcą nadzoru autorskiego, w tym również na każde wezwanie 
związane z procedurami odbiorowymi organizowanymi podczas realizacji Zadania. 

4. W okresie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją Zadania przewiduje się                      
do 6 pobytów na budowie w ramach sprawowania nadzoru autorskiego i w celu wskazanym 
przez Zamawiającego. Wykonawca powinien przewidzieć odrębne, ponad wymienione 6 
pobytów, również pobyty na budowie w celu usunięcia wad lub braków w Dokumentacji. 
Koszty wszystkich wymienionych pobytów będą ujęte w ryczałtowym wynagrodzeniu 
umownym.  

5. Zawiadomienie Wykonawcy o konieczności podjęcia nadzoru autorskiego, Zamawiający 

przekazywać będzie Wykonawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. 

6. Potwierdzeniem wykonania nadzoru autorskiego będzie każdorazowo wypełniony protokół z 
przeprowadzonego nadzoru, wskazujący datę, zakres czynności i wniosków podczas 
prowadzonego nadzoru, wystawionego przez wykonawcę zgodnie ze stanem faktycznym po 
zakończeniu pobytu na budowie i potwierdzona każdorazowo przez Inżyniera Kontraktu. 

 
§ 4 

1. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do :  

1) przedstawienia Zamawiającemu koncepcji wstępnej opracowanej z uwzględnieniem 
wytycznych ekspertów Grupy Sterującej, użytkownika i właściciela Elektrowni Wodnej 
Kamienna na Drawie. 

2) uzyskania na podstawie sporządzonej Dokumentacji w imieniu Zamawiającego wszystkich 
wymaganych opinii, zaświadczeń, decyzji, deklaracji, itp., w celu prawidłowej realizacji 
Robót, 

3) przygotowania Dokumentacji w sposób spójny i skoordynowany we wszystkich branżach, 
zawierających optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne oraz 
kosztowe, 

4) nieodpłatnego wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich w sytuacji przesunięcia 
terminów wykonania Robót, 

5) przygotowania opracowań stanowiących przedmiot umowy przez osoby posiadające 
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności, 
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6) sporządzenia Dokumentacji w taki sposób by uwzględniała ona opis wykonania Zadania ze 
szczególną starannością, 

7) udzielania odpowiedzi w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego 
lub Inżyniera Kontraktu pytań zadanych przez wykonawców uczestniczących w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty, prowadzonego w oparciu o 
Dokumentację.  

8) udzielania odpowiedzi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pytania 
Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub wykonawcy robót w zakresie robót i rozwiązań 
realizowanych na podstawie Dokumentacji,  

9) uczestniczenia w radach technicznych na wezwanie Zamawiającego na etapie 
wykonywania Dokumentacji i realizacji Zadania; 

 
2. W Dokumentacji zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 

i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” – w takim przypadku, 

Wykonawca sporządza szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być 

zweryfikowana przez Zamawiającego.  

3. W przypadku gdy wystąpi wyżej wskazana sytuacja obowiązkiem Wykonawcy jest 

poinformowanie Zamawiającego o wprowadzeniu powyższych zapisów do przedmiotu 

umowy wraz ze wskazaniem miejsc ich występowania, przez złożenie odpowiedniego 

oświadczenia tj oświadczenia o wprowadzeniu (lub nie) w Dokumentacji konkretnych 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń lub materiałów wraz ze 

wskazaniem miejsc wprowadzenia zapisów. 

4. Wszystkie pisma Wykonawcy kierowane do Zamawiającego oraz Dokumentacja muszą być 

opatrzone wymaganymi logotypami w tym: logotypy instytucji współfinansujących oraz 

Beneficjenta: Programu LIFE+, Natura 2000, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Szczecinie zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Programu. 

5. Wykonawca usunie wszystkie  wady  lub dokona niezbędnych uzupełnień wynikających  

ze sprawdzenia Dokumentacji zarówno przez Zamawiającego jak i przez organy wydające 

decyzje na realizację Zadania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jak i przez 

organy na piśmie. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli Dokumentacja ma wady 

zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności odpowiada za rozwiązanie 

niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i obowiązujących przepisach techniczno-

budowlanych. 

7. Jeżeli okaże się, iż Dokumentacja zawiera błędy, uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym terminie, nie później niż w ciągu 5 dni 

do naniesienia w Dokumentacji stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

8. Jeżeli w trakcie realizacji Zadania, prowadzonego na podstawie Dokumentacji okaże się, że 

wskutek wad, błędów lub braków projektowych Zamawiający poniesie nieuzasadnione  

koszty ponownego wykonania całości lub części  robót, Wykonawca zapłaci odszkodowanie 

pokrywające wysokość kosztów związanych z tymi robotami. 
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§ 5 
1. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu 7 dni od dnia 

podpisania umowy, polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej 
działalności z zakresu projektowania, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wartość 
przedmiotu umowy i na okres trwania prac projektowych i nadzoru autorskiego związanych 
z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca dostarczy przedmiotową polisę wraz z 
dowodem opłaty składki i pełną treścią wszystkich mających zastosowanie warunków.  

2. W przypadku przedstawienia polisy z rocznym okresem ubezpieczenia Wykonawca 
zobowiązuje się do kontynuowania przedmiotowego ubezpieczenia lub zawarcia nowego w 
nie zmniejszonym zakresie oraz przedstawienia potwierdzeń kontynuacji polisy wraz                    
z dowodem opłaty składki, do czasu zakończenia prac projektowych związanych                         
z wykonywaniem przedmiotu umowy.  

3. Niezrealizowanie przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z ust. 1 uprawnia 
Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy, w terminie 90 dni od dnia powzięcia 
przez Zamawiającego informacji o braku polisy lub braku przedłużenia ważności 
dotychczasowej polisy na dalszy okres. 

 
§ 6 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 i 2 –  120 dni od daty 

podpisania umowy. 

2. Datą wykonania przedmiotu umowy obejmującego prace wymienione w § 1 ust. 1 i 2 

umowy jest termin podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

3. Szczegółowe terminy wykonania i dostarczenia Zamawiającemu poszczególnych części 

przedmiotu umowy: 

1) przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 1-7 w terminie 
do 40 dni od dnia podpisania umowy.  

2) uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń – 120 dni od daty podpisania 
umowy. 

4. Zakres umowy obejmuje udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców robót podczas 

trwania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy Zadania. 

5. Zakres umowy obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie realizacji Zadania od 

dnia rozpoczęcia robót do dnia ich zakończenia, nie później niż do 31.07.2020 roku.  

 
§ 7 

1. W czasie realizacji umowy dokonywane będą następujące odbiory: 

1) odbiory częściowe 
2) odbiór końcowy 

2. Strony postanawiają, że miejscem odbioru wykonanej dokumentacji będzie siedziba 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający po otrzymaniu wykonanego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust 1 

pkt 1-7 potwierdzi jego otrzymanie protokołem przekazania, a następnie przystąpi do 

czynności weryfikacji, które zakończy w terminach: 

1) przekazanie Wykonawcy opinii do Dokumentacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania 
poszczególnych części Dokumentacji. Wykonawca uwzględni uwagi Zamawiającego w 
terminie 7 dni od daty ich otrzymania.  
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4. Wykonawca uzupełni Dokumentację według uwag Zamawiającego oraz poprawi nienależycie 

wykonany przedmiot umowy oraz usunie wszelkie wady, usterki i braki stwierdzone przez 

Zamawiającego podczas czynności weryfikacji przedmiotu umowy na własny koszt. 

5. Przedmiotem odbiorów częściowych są zakresy wymienione w § 6 ust 3 pkt 1,2. 

6. Przedmiotem odbioru końcowego są prace objęte przedmiotem umowy wymienione w § 1. 

7. Odbioru częściowego i końcowego przedmiotu umowy dokonują przedstawiciele 

Zamawiającego i Wykonawcy w formie protokołu podpisanego przez strony umowy. 

8. O gotowości przekazania przedmiotu umowy Wykonawca obowiązany jest powiadomić  

na piśmie Zamawiającego co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem odbioru. 

9. Datą wykonania prac objętych odbiorem częściowym i końcowym jest dzień wskazany w 

protokole odbioru. 

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru częściowego lub końcowego wad dających się 

usunąć Zamawiający odmówi odbioru prac i przerwie czynności odbiorowe wyznaczając 

Wykonawcy termin na ich usunięcie, z zagrożeniem, iż po upływie wyznaczonego terminu 

będzie naliczona kara umowna wskazana w § 16. Ustalenia w powyższej sprawie wymagają 

formy pisemnej (protokołu). 

11. O fakcie usunięcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego. Nowy termin 

odbioru określi Zamawiający pisemnie lub elektronicznie w terminie 7 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia. 

12.  W przypadku stwierdzenia podczas odbioru częściowego i końcowego wad nienadających 

się do usunięcia Zamawiający może: 

1) obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do rzeczowego przedmiotu umowy 
zawierającego wady, jeżeli wady te umożliwiają wykorzystanie przedmiotu odbioru. 

2)  żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, lub usunięcia wad, jeżeli wady 
uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu odbioru do realizacji Zadania. 

3)  odstąpić od umowy w przypadku kiedy po ponownym wykonaniu przedmiotu umowy 
zgodnie z pkt 2, przedmiot umowy posiada wady uniemożliwiające wykorzystanie 
przedmiotu umowy do realizacji Robót - w terminie określonym w § 17 ust.1, i obciążyć 
Wykonawcę kosztami usunięcia wad w ramach wykonania zastępczego. 

13.  Usunięcie wady powinno nastąpić na koszt Wykonawcy i zostać stwierdzone protokolarnie 

przez przedstawicieli Zamawiającego. 

 
 
 

§ 8 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

ryczałtowe ustalone w oparciu o złożoną ofertę w wysokości ……………………….. zł netto + 

podatek VAT 23 % w kwocie ……………….. zł, co łącznie stanowi kwotę ……………….. zł 

brutto (słownie:………………………………). 

2. Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty usług koniecznych do wykonania przedmiotu 

umowy, choćby ich rozmiarów nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy,  

a koniecznych do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania przedmiotu 

umowy oraz wykonania Robót zgodnie z przepisami w tym koszty uzyskania pozwoleń, 

opinii, zaświadczeń, decyzji, deklaracji, itp., pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z § 3 
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umowy, udzielania odpowiedzi na pytania zgodnie z § 4 ust.1 pkt 8 i 9 umowy oraz 

wykonywania innych obowiązków wynikających z umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie 

majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie za prawo 

nieograniczonego korzystania ze wszystkich pól eksploatacji określonych w § 13 umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.  

 
§ 9 

1. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.  

2. Strony przewidują dwie płatności częściowe, płatne następująco: 

1)  za wykonanie Dokumentacji określonej w § 1, ust. 2 pkt 1-7, w wysokości nie większej 

niż 60 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust 1. 

2) za wykonanie pozostałych czynności i przekazanie części Dokumentacji określonych w § 1 

ust. 2, pkt 8 w wysokości nie większej niż 30% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 8 ust 1. 

3) po zakończeniu nadzoru autorskiego i podpisaniu Protokołu Odbioru Końcowego w 

wysokości nie mniejszej niż 10% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 

8 ust 1. 

3. Płatność końcowa za nadzór autorski i zakończenie realizacji przedmiotu umowy będzie nie 

niższa niż 10% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8 ust 1. 

4. Płatność częściowa lub końcowa będzie rozliczana jedynie za zrealizowane bez zastrzeżeń 

prace potwierdzone protokołem odbioru, za które Wykonawca wystawi w ciągu 7 dni  od 

daty odbioru przez Zamawiającego prac, prawidłowo sporządzoną fakturę VAT.  

5. Płatność nastąpi pod warunkiem wcześniejszego uregulowania zobowiązań Wykonawcy 

wobec ewentualnych Podwykonawców. 

6. W przypadku, kiedy usługi objęte przedmiotem zamówienia dla danej części wykonywane są 

przy udziale podwykonawców, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po 

złożeniu oświadczeń przez wszystkich Podwykonawców o otrzymaniu od niego należnego 

wynagrodzenia. Do momentu otrzymania tych oświadczeń Zamawiający może wstrzymać 

wypłatę wynagrodzenia, zapłata nastąpi pod warunkiem wcześniejszego uregulowania 

zobowiązań Wykonawcy wobec ewentualnych Podwykonawców. 

7. W przypadku, kiedy usługi objęte przedmiotem zamówienia dla danej części wykonywane  

są przy udziale podwykonawców, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić po  

złożeniu oświadczeń przez wszystkich podwykonawców o otrzymaniu od niego należnego 

wynagrodzenia. Do momentu otrzymania tych oświadczeń Zamawiający może wstrzymać 

wypłatę wynagrodzenia, a Wykonawca w takiej sytuacji zrzeka się odsetek za opóźnienie.  

8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o  

podwykonawstwo, której przedmiotem są prace objęte niniejszą umową, bezpośrednio  

Podwykonawcy w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności  powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo. 
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10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, kar  i innych 

należności wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąca  kwotę 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a wykonawca wyraża 

na to zgodę. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest zobowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty  

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o  

terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu  

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z  wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy.  

14. Wszelkie płatności na podstawie niniejszej umowy będą dokonywane przez Zamawiającego 

na rachunek bankowy Wykonawcy o nr: ………………………………………….………… 

15. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

16. Zapłata należności Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

17. Dane Zamawiającego do wystawienia faktury: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 

Szczecin, NIP:8513073563 

18. Niezależnym od Stron warunkiem przekazania środków z tytułu wynagrodzenia jest 

dostępność środków w planie finansowym Zamawiającego, zależnych od transferów 

dokonanych przez Unię Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i 

Gospodarki Wodnej. 

19. Jeżeli płatność w postaci zaliczki z Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej wynikająca z umowy o przyznanie dotacji, LIFE13 

NAT/PL/000009: Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife 

corridor in the River Drawa basin in Poland /Czynna ochrona siedlisk włosieniczników i 

udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce/, nie wpłynie na konto 

Zamawiającego, w terminie umożliwiającym dochowanie terminu zapłaty wynagrodzenia  

o którym mowa w ust. 15, wypłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia Uruchomienia rezerwy 

celowej przeznaczonej na sfinansowanie powyższego zadania, na co Wykonawca wyraża 

zgodę. 

 
 

§ 10 

1. Wykonawca wyznacza p………………………………….. do kierowania pracami stanowiącymi 

przedmiot umowy. Osoba ta w kontaktach z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu musi 

posługiwać się językiem polskim lub komunikować się za pośrednictwem zatrudnionego 

przez Wykonawcę tłumacza.                           

2. Wykonawca zapewni wykonanie zakresu umowy przez kadrę wskazaną w ofercie i 

dodatkowy personel, posiadający odpowiednie uprawnienia, niezbędne do prawidłowego 

ukończenia przedmiotu umowy. 



Nazwa zamówienia :  Zaprojektowanie wieży widokowo – edukacyjnej dla zadania (C.9) pn. "Budowa wieży widokowo – edukacyjnej przy 
wybudowanej przepławce przy EW Kamienna na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego" w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009                                                                                        

Strona 10 z 21 

3. Zmiana osoby wskazanej w złożonej ofercie, będzie możliwa jedynie w przypadku 

zastąpienia tej osoby osobą legitymującą się nie gorszymi uprawnieniami określonymi w 

SIWZ oraz posiadającą, co najmniej równoważne doświadczenie zawodowe, co osoby 

zastępowane. Zastąpienie potencjału kadrowego nowymi osobami jest możliwe jedynie po 

uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

4. Dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia kadry biorącej udział w projektowaniu 

(projektantów) należy przedłożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty zawarcia 

umowy. 

5. W zakresie realizacji umowy przedstawicielem uprawnionym do reprezentowania 

Zamawiającego jest ……………………………...  

6. Inżynierem Kontraktu pełniącym nadzór inwestorski i reprezentującym Zamawiającego  

nad realizacją umowy jest Dom Inżynierski PROMIS S.A. z siedzibą w Szczecinie  przy  

ul. Stoisława 2, kod 70-223. 

 
 

§ 11 

1. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 
solidarnie odpowiedzialne za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy.  

2. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej 
współpracę podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się 
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierającej zapis, że za wykonanie 
jakiegokolwiek zakresu umowy w ramach umowy odpowiada każdy z uczestników 
Konsorcjum. 

3. Pełnomocnik (Lider)Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i 
przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w 
skład Konsorcjum oraz całego Konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach 
potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to może 
zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  

4. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za 
wady Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części Umowy od 
wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum.  

 
 

§ 12 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – umowę wykona sam / sam, 

za wyjątkiem części umowy w zakresie ………, które zostaną wykonane przy udziale 

podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie  

postępowania o udzielenie zamówienia.  
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3. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  korzysta  z pomocy  podwykonawcy,  ponosi  on  pełną  

odpowiedzialność za działania bądź zaniechania podwykonawcy, jak za własne. 

4. Realizacja przez Wykonawcę przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcy wymaga  

uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

5. Występując o wyrażenie zgody na powierzenie realizacji przedmiotu umowy przy pomocy 

podwykonawcy Wykonawca wskaże osobę Podwykonawcy  oraz  szczegółowo  określi  

zakres  prac,  jaki  zamierza  powierzyć  temu Podwykonawcy.   

6. Zamawiający  jest  uprawniony  przed  wyrażeniem  zgody  żądać  od Wykonawcy 

przedłożenia informacji lub dokumentów dotyczących:  

1) zdolności technicznej do wykonania planowanego do powierzenia Podwykonawcy  

zakresu rzeczowego, 

2) dysponowania   personelem   umożliwiającym   podwykonawcy   realizację  

planowanego do powierzenia zakresu rzeczowego, 

 

§ 13 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa 

majątkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do 

wszelkich materiałów i wyników prac, powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy, 

dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę oraz że nie udzielił żadnych licencji na 

korzystanie z dzieł stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.  

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania 

przez Zamawiającego z Dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój 

koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego 

przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się 

zastąpić Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie 

Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie 

Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem 

roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że 

Zamawiający korzysta z dokumentacji określonej w ust.1.  

3. Wykonawca przenosi z dniem przekazania Zamawiającemu Dokumentacji lub jej 

poszczególnych części  na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji w 

wynagrodzeniu określonym w § 8 ust. 1 umowy w szczególności na następujących polach 

eksploatacji:  

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

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla 

wprowadzania, wyświetlania, stosowania,  

2) przekazywania i przechowywania przedmiotu Umowy niezbędne jest jego 

zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot Umowy ma spełniać, 

tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana 

układu lub jakiekolwiek inne zmiany),  

3) utrwalanie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,  
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4) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej,  

5) rozpowszechnianie przedmiotu umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,  

6) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych, 

7) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,  

8) wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, w postaci 

oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań (abstraktów),  

9) wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy;  

10) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie,  

11) wystawianie,  

12) wyświetlanie.  

4. Z chwilą przekazania Zamawiającemu Dokumentacji bądź jej części, Wykonawca wyraża 

zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy powstałego w 

wykonaniu niniejszej umowy na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w niniejszej 

umowie oraz na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Dokumentacji bez zgody 

Wykonawcy.  Zgoda Wykonawcy obejmuje także prawo do korzystania i rozporządzania 

Dokumentacją określoną w § 1ust.1 i 2. 

5. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 następuje bez ograniczenia, co do terminu, czasu, 

terytorium, ilości egzemplarzy.  

6. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 

wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy w tym w szczególności w zakresie 

rozwiązań funkcjonalnych, materiałowych, jakościowych, i w tym zakresie zobowiązuje się 

nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych i zależnych do przedmiotu 

umowy.  

7. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność 

nośnika egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia. 

 
§ 14 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady wykonanego 
przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość, użyteczność, w szczególności odpowiada za 
rozwiązania w zakresie ich zgodności z normami określonymi w przepisach techniczno-
budowlanych, zwłaszcza w ustawie Prawo budowlane. 

2. Wykonawca na wykonany przedmiot umowy w tym Dokumentację oraz inne dokumenty 
niezbędne do realizacji Robót udziela gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy.  

3. Warunki gwarancji zawiera karta gwarancyjna będąca załącznikiem do umowy. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady 
fizyczne i prawne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania rękojmi. 

5. Termin gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania przez strony umowy protokołu 

końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

 
§ 15 
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1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach 

obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych na kwotę równą 10 % ceny ofertowej 

brutto. 

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. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 

faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc 

wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres 

wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70 % zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego. 

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, 

wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) 

PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 

obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy 

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 

zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części. Zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z 

niewykonaniem lub nie należytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie             

4 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego lub elektronicznego wezwania do 

zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 

ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 
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13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust.12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 

zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w 

dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 

zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 

 
§ 16 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:  

1.1. za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji w wysokości 300 zł 

za każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego jako termin wykonania, zgodnie z w 

§ 6 ust. 3 pkt 1. 

1.2. za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu pozwolenia na budowę w wysokości 300 zł za 

każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego jako termin wykonania, zgodnie z w § 6 

ust. 3 pkt 2. 

1.3. za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu odpowiedzi na pytania w trakcie przetargu w 

wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego jako termin 

wykonania, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 8. 

1.4. za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu odpowiedzi na pytania w trakcie realizacji 

robót w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia określonego jako termin 

wykonania,  zgodnie z  § 4 ust.1 pkt 9. 

1.5. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru częściowego w wysokości 

300zł  za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad, 

1.6. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne w wysokości 300 zł za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

1.7. za każdy dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu umowy ubezpieczenia 

potwierdzonej polisą od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 5 ust 1 umowy 

w wysokości 100 zł  za każdy dzień zwłoki , 

1.8. za zwłokę w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 500 zł za każdy 

dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

1.9. za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie na wezwanie Zamawiającego do 

sprawowania nadzoru autorskiego w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 

00/100), 

1.10. za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy karę 

umowną w wysokości 20 % ceny brutto określonej w § 8 ust. 1 umowy, 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1 nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

3. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna 

od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 
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4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującemu mu 

wynagrodzenia lub gwarancji należytego wykonania umowy. 

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia realizacji umowy lub 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

6. Kary umowne kumulują się i są naliczane niezależnie od siebie. 

7. Odstąpienie od umowy nie ogranicza możliwości dochodzenia kar umownych naliczonych do 

dnia odstąpienia. 

 

§ 17   

1. Zamawiającemu przysługuje umowne prawo do odstąpienia od całości lub części umowy, w 

terminie do dnia 30.09.2021 r., jeżeli: 

1) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego do podjęcia wykonywania lub należytego 

wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego, 

2) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie umowy na 

okres dłuższy niż 14 dni robocze i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego 

nie podjął ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy 

wezwania, 

3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy albo pozostaje w zwłoce z 

realizacją umowy tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia 

realizacji umowy określonego w § 6 ust. 1  

4) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, lub jej części bez zgody 

Zamawiającego, w razie konieczności: 

a. co najmniej 2 krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub 

b. konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% 

wartości umowy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

5)  niezrealizowania przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z § 5 ust. 1 i 3. 

 

2.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, jeżeli wystąpi 

istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Z chwilą otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, 

Wykonawca winien wstrzymać wykonywanie prac oraz zabezpieczyć, to co do tej pory zdołał 

wykonać. 

4. Z tytułu odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje w przypadku określonym w ust. 2 

jedynie wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
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Wykonawcy, Zamawiający dokona rozliczenia za prace odebrane, lub co do których 

Zamawiający wyraził wolę ich zatrzymania. Zakres tych prac zostanie ustalony protokolarnie 

przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. W pozostałym zakresie Wykonawca nie 

będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za wykonaną część umowy.  

 

§ 18 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich nieujawnionych  

do wiadomości publicznej dokumentów, zawierających informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, których 

wykorzystanie, przekazanie lub ujawnienie osobie nieuprawnionej narusza interesy 

Zamawiającego. 

2. Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku 

 z wykonywaniem umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania – pisemne, graficzne, 

zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób – są poufne i nie mogą być bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione jakiejkolwiek osobie trzeciej ani 

ujawnione w inny sposób. 

3. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie 

osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy. 

4. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, 

co, do których obowiązek istniał:  

1) W dniu ich ujawnienia były powszechnie znane 

2) Muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub orzeczeniami sądów lub 

upoważnionych organów państwowych 

3) Muszą być ujawnione w celu wykonywania umowy, a Wykonawca uzyskał uprzednio 

zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. 

   

5. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. 

 

 
§ 19 

1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy, w zakresie terminów realizacji umowy lub 

zakresu przedmiotu umowy lub wynagrodzenia, w następujących przypadkach:  

1) niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do 

przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo 

dochowania należytej staranności; 

2) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do 

uzupełnienia przedmiotu umowy o zakres nie uwzględniony w Umowie; 

3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w 

tym w kodeksie postępowania administracyjnego; 

4) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa lub zapisami umowy terminów trwania  

uzgodnień z GS, ENEA lub DPN;  
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5) uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań; 

6) zmiany przepisów prawa; 

7) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie 

o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony; 

8) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy prawnej 

jego ochrony; 

9) wystąpienia protestów społecznych i/lub przedłużających się odwołań od wydanych 

decyzji administracyjnych; 

10) zmiana układu lub zawartości dokumentacji stosownie do zatwierdzonej przez 

Zamawiającego Koncepcji wstępnej; 

11) udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego; 

12) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres 

lub termin realizacji niniejszej umowy; 

13) wstrzymania prac przez Zamawiającego lub wystąpienia innych okoliczności leżących 

po stronie Zamawiającego lub za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. 

 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia 

Zamawiającego w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wpływie na termin i/lub 

koszt realizacji przedmiotu umowy i/lub zakres.  

3. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej 

umowy, jednostronnie zobowiązać Wykonawcę do dokonania następujących zmian w 

przedmiocie umowy (polecenie zmiany):  

1) zrezygnować z wykonania części opracowania projektowego lub jego elementów lub 

rozszerzyć/uzupełnić  opracowanie projektowe o nowe elementy;  

2) zmienić/zmieniać kolejność i terminy wykonania poszczególnych części przedmiotu 

umowy lub ich elementów;  

3) polecić/polecać wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów;  

4. Przed dokonaniem zmiany umowy Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do 

przedłożenia w określonym terminie stanowiska Wykonawcy w zakresie:  

1) technicznego uzasadnienia możliwości dokonania zmiany;  

2) opisu harmonogramu działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji 
elementów przedmiotu umowy objętych poleceniem zmiany;  

3) zmiany wynagrodzenia i/lub harmonogramu, w przypadku zaistnienia okoliczności 
określonych w ust 1.  

5. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, 3 zostaną dokonane w formie aneksu do umowy. 

6. W przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu umowy:  

1) niezbędnego do zrealizowania przedmiotu umowy, wartość umowna zostanie 
skorygowana w formie aneksu, a kwota za w/w prace oszacowana zostanie na 
podstawie złożonego na etapie przetargu formularza cenowego, oraz negocjacji  
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2) niezbędnego do zrealizowania przedmiotu umowy, wartość umowna zostanie 
skorygowana w formie aneksu, a kwota za w/w prace wyceniona na podstawie 
średnich cen rynkowych oraz negocjacji.  

7. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zmianach teleadresowych i innych 

zmianach nie istotnych dla wykonania przedmiotu umowy z punktu widzenia terminów i 

kosztów. Ww. zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.  

8. Na etapie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podmiotu trzeciego 

lub zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z podmiotu trzeciego lub z podwykonawcy, 

jednak zmiana ta w sytuacji, kiedy Wykonawca opierał się na nim na zasadach określonych 

w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykazując spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu, musi być uzasadniona na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy nowy podmiot 

trzeci lub podwykonawca bądź też Wykonawca samodzielnie spełni warunki w zakresie nie 

mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy 

podmiot trzeci lub podwykonawca. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podmiotu 

trzeciego lub podwykonawcy Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym 

przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w art. 22a ust. 1. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.  

9. Zamawiający dopuszcza również zmianę osób wykazanych w potencjale kadrowym 

wyłącznie wtedy, gdy nowy potencjał kadrowy spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż 

wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne. Zmiana taka nie wymaga 

zawarcia aneksu do umowy.  

10. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy w takim czasie i w takim 

zakresie, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego 

powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed terminem zawieszenia.  

 

§ 20 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy i jej załączników wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy. 

 

§ 21 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą miały zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

2. W przypadku sporu strony ustalają, że rozstrzygał go będzie Sąd właściwy dla 

Zamawiającego  

3. Umowę sporządzono w 3 egz., z których 2 egz. otrzymuje Zamawiający i 1 egz. 

Wykonawca. 

 
 
 

W imieniu i na rzecz Zamawiającego podpisali: 
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Podpis 

 

 

 

Podpis 

(imię, nazwisko 1-go przedstawiciela Zamawiającego) (imię, nazwisko 2-go przedstawiciela Zamawiającego) 

(stanowisko) (stanowisko) 

Data: Data: 

 

W imieniu i na rzecz Wykonawcy podpisali: 

Podpis Podpis 

(imię, nazwisko 1- go przedstawiciela Wykonawcy) (imię, nazwisko 2- go przedstawiciela Wykonawcy) 

(stanowisko) (stanowisko) 

Data: Data: 
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KARTA GWARANCYJNA 
(Gwarancja, Jakości) 

Do Zamawiającego:  

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie  
Ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin 
 

Dotyczy:   Zaprojektowania wieży widokowo – edukacyjnej dla zadania (C.9) pn. "Budowa wieży widokowo – 
edukacyjnej przy wybudowanej przepławce przy EW Kamienna na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego" w 
ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009                                             

Gwarantem jest Wykonawca: 

……………………………… 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie  
Ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin 

§ 1 
Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje usługi wykonane na podstawie Umowy nr  ………….  z dnia ……….  

2. Gwarantem jest Wykonawca (lub każdy z członków konsorcjum na zasadzie solidarnej odpowiedzialności). 

3. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej karty Gwarancyjnej za cały przedmiot Umowy, w 
tym także za części realizowane przez podwykonawców.  

4. Termin gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu odbioru końcowego i trwa …………..lat. 

5. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną i prawną, 
określoną w Art. 5561  oraz art. 5563 Kodeku cywilnego. 

§ 2 
Obowiązki i uprawnienia stron 

 
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Zamawiający jest uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres przedmiotu 
umowy była już dwukrotnie naprawiana do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolna od wad; 
c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści), 

jakiej doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad; 
d) żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na 

wolną od wad w wysokości 500 zł (plus z VAT) za każdy dzień opóźnienia.  
e)  żądania od Gwaranta kary umownej za zwłokę Wykonawcy w usunięciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub 

w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto   
określonego w § 8 ust. 1 umowy , za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony 
od dnia upływu terminu na  usunięcie wad,. Przy czym Zamawiający może żądać Gwaranta odszkodowania 
uzupełniającego gdyby wysokość poniesionej szkody była wyższa niż kara umowna.  

 
2. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć również wymianę 

rzeczy wchodzących w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad.  

§ 3 
Terminu usunięcia wad 

1. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad: 

a. Jeśli wada uniemożliwia wykorzystanie Dokumentacji natychmiast tj. w terminie 14 dni od daty poinformowania 
Wykonawcy o wadzie. 
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b. W pozostałych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w protokole spisanym przy udziale 
stron umowy. 

 
2. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

3. Nie usunięcie wad w terminie uprawnia zamawiającego do obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia wad w ramach 
wykonania zastępczego. 

 
Usunięcie wady powinno zostać stwierdzone protokolarnie przez przedstawicieli Zamawiającego. 

 
 

§ 4 
Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej. 

2.  Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej będzie uważana za prowadzoną w formie pisemnej,  
o ile treść telefaksu zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania telefaksu 
listu potwierdzającego treść telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu będzie uważana 
za datę otrzymania pisma.  

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres;   

………………………………………………….. 

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie  
Ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin 

5. O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane są informować się 
niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod 
ostatnio znany adres za skutecznie doręczony  

6. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić  
na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.  

 

 
§ 5 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności 
kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Niniejszą kartę Gwarancyjną sporządzono w czterech egzemplarzach na prawach oryginału, po dwa dla każdej ze 
stron.  

WYKONAWCA: 

Podpisano i opatrzono pieczęcią    .................................................................... 

 [podpisy osób upoważnionych]     .................................................................... 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY :        WYKONAWCA : 

 


