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Załącznik nr 7 do siwz 
 

WZÓR UMOWY NR ………….. 
Zawarta w dniu ………………2015 r. w Szczecinie pomiędzy: 
Skarbem Państwa Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie mającą siedzibę 
przy ulicy Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin, NIP:851-307-35-63, REGON:320-590 
577,zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje: Grzegorz Kubiak   – Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie  
a 
 ……………………………………………. (adres: ul. ……………………………….. 
 
…………………………………………... nr ewidencyjny NIP: ……..…………………… zwaną w dalszej treści 
umowy „Wykonawcą” w imieniu której działają: 
 

…………………………………..  –  ………………………………………. 
…………………………………..  –  ………………………………………. 

zwanych dalej stronami. 
 

§ 1 
 
Umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie usługi „Ocena wpływu działań projektu na aspekt 
społeczno-gospodarczy” projektu 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/, współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW” na podstawie ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. Nr 907, z późn. zm.). 
 

§ 2 
1. Przedmiot umowy obejmuje przeprowadzenie badań zgodnie z przedłożoną i 

uzgodnioną z Zamawiającym metodyką. 
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy, w sposób zgodny z siwz.  
3.   Przedmiot umowy będzie wykonywany na terenie województw: Zachodniopomorskiego, 

Lubuskiego, Wielkopolskiego, w tym na terenie powiatów: drawski, choszczeński, 
sławieński, strzelecko-drezdenecki, białogardzki, koszaliński, czarnkowsko-trzcianecki. 
Usługa obejmuje geograficzne obszary dolin rzecznych w granicach strefy zalewowej w 
zlewniach rzek: Drawy, Radwi i Grabowej na Pomorzu, w aktualnych granicach obszarów 
ochrony siedlisk Natura 2000.  

 
§ 3 

Integralne części niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty, które będą 
odczytywane jako jej części: 
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1)  opis przedmiotu zamówienia  
2) metodyka realizacji przedmiotu umowy, 
3) wzór protokół odbioru. 
 

§ 4 
1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie: do dnia  

30 październik 2019r. 
2.  Wykonawca w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji metodykę realizacji przedmiotu umowy. 
3.  Usługa będąca przedmiotem umowy wykonywana będzie przez Wykonawcę w ścisłej 

współpracy z pracownikami odpowiednich komórek organizacyjnych Zamawiającego 
wskazanymi przez Zamawiającego. 

4.  Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych 
przez Zamawiającego oraz udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji 
przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

5.  Zamawiający ma prawo kontrolować poprzez swoich przedstawicieli postępy 
wykonywania przedmiotu umowy oraz jej jakość na każdym etapie realizacji, w tym 
również poprzez żądanie pisemnych sprawozdań z dotychczas wykonanych prac w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6.  W przypadku powierzenia wykonania całości bądź części przedmiotu umowy 
podwykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny za jego działania lub ich zaniechanie 
jak za własne. 

 
§ 5 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają łączne wynagrodzenie w wysokości 
……………………zł brutto (słownie: ………………… 00/100) w tym …..… % podatek. 

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji 
przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich. 

3. Cena podana przez Wykonawcę może ulec zmianie w przypadku zmiany stawki podatku 
od towarów i usług VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania  
przedmiotu umowy po stronie  Wykonawcy. 

4.  Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie faktur 
częściowych i faktury końcowej w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. Wszystkie 
faktury wystawione przez Wykonawcę muszą zawierać szczegółowe zapisy pozwalające 
na identyfikację poszczególnych elementów przedmiotu umowy, a w szczególności 
muszą w sposób czytelny i przejrzysty zawierać opis oraz koszt każdego elementu usługi. 

5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych będą podpisane protokoły 
odbioru częściowego przedłożonych przez Wykonawcę Sprawozdań Częściowych oraz 
Raportu Otwarcia. Sprawozdania Częściowe Wykonawca przedłoży do 30 października 
każdego roku. Raport Otwarcia Wykonawca przedłoży do 30 października 2016r. 
Podstawą wystawienia faktury końcowej jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru 
po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy, stwierdzającego prawidłowe ich 
wykonanie bez zastrzeżeń. 
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6. Płatność za realizacje przedmiotu umowy wchodzących w skład przedmiotu umowy 
będzie podzielona na pięć  części w następujących wysokościach: 
a) I część: IV kwartał 2015 r., w wysokości niewiększej niż 16,55 % całości 

wynagrodzenia brutto tj: .………………………..…….….…….…. zł, 
b) II część: IV kwartał 2016 r., w wysokości niewiększej niż 15,22% całości 

wynagrodzenia brutto, tj.: ………………….….……………….…. zł, 
c) III część: IV kwartał 2017 r., w wysokości niewiększej niż 15,22% całości 

wynagrodzenia, tj: ………………………………………………….…..zł, 
d) IV część: IV kwartał 2018 r., w wysokości niewiększej niż 15,22% całości 

wynagrodzenia, tj: ……………………………………………………..zł, 
e) V część: IV kwartał 2019r., w wysokości niewiększej niż 37,79 % całości 

wynagrodzenia brutto tj: ………………………………….….……..zł, 
7. Faktury częściowe i fakturę końcową o których mowa w ust. 4 Wykonawca przedłoży  

w terminie do 7 dni od dnia podpisania odpowiednio protokołów odbioru częściowego i  
protokołu odbioru końcowego.  

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 VAT oświadczenia podwykonawcy 
potwierdzającego przekazanie podwykonawcy przez Wykonawcę wynagrodzenia za 
wykonane przez Niego prace. 

9 Niezależnym od stron umowy, warunkiem przekazania środków z tytułu wynagrodzenia 
jest dostępność środków na rachunku bankowym Zamawiającego, zależnym od 
transferów dokonanych przez Unię Europejską. 

Jeżeli płatność w postaci zaliczki od Unii Europejskiej 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, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę 
wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków z Unii Europejskiej.  

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

11. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest: Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Szczecinie, ul. Firlika 20, Szczecin. 

 
§ 6 

 
1. Przedmiot umowy musi zostać zakończony sporządzeniem Raportu Końcowego. Po 

odebraniu przedmiotu umowy Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu 
umowy – protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2.  Jeżeli podczas odbioru okaże się, że przedmiot odbioru wymaga poprawek w celu 
zapewnienia jego zgodności z zakresem prac określonym w Umowie, Wykonawca 
zobowiązuje się do nieodpłatnego dokonania wszelkich zmian i poprawek w terminie 
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wskazanym przez Zamawiającego oraz zgodnie z zaleceniami ustalonymi w protokole 
odbioru. 

 
§ 7 

1.  Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do koordynowania spraw związanych  
z realizacją umowy i koordynatorem w zakresie obowiązków umownych, w tym do 
podpisania protokołu odbioru jest …………………… - tel. …….  e-mail ……………………. 

2.  Przedstawicielem Wykonawcy upoważnionym do koordynowania spraw związanych  
z realizacją umowy i koordynatorem w zakresie obowiązków umownych, w tym do 
podpisania protokołu odbioru jest: ……………………………………………………………………, tel.: 
………………………………….., e-mail: …………………………………………... 

 
§ 8 

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 wykonywaniu obowiązków określonych w Umowie - nabywa 
Zamawiający bez ograniczenia czasowego i terytorialnego, w 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.  Zamawiający może dowolnie wyznaczać termin rozpowszechniania utworów. Nie 

rozpowszechnianie utworów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie 
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powoduje powrotu praw, o których mowa w ust. 1 oraz własności przedmiotu, na 
którym utwory utrwalono. 

3.  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. 

4.  Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 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. 

5.  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. 

6.  Wykonawca oświadcza, że: 
1)  do opracowania, które powstało w wyniku wykonania niniejszej Umowy, w zakresie 

w jakim stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, przysługują mu nieograniczone prawa autorskie, 

2)  opracowanie nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz 
nie jest obciążone prawami osób trzecich. 

 
§ 9 

1.  Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązania, na niżej opisanych zasadach. 

2.   Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 
1)  za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 

umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, tej 
części, w której nastąpiło opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia, 

2)  za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy  
w wysokości 0,1% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, tej części,  
w której nastąpiło opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia, 

3)  za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo za 
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  
w § 5 ust. 1 umowy. 

4)  za opóźnienie w przedstawieniu metodyki realizacji przedmiotu umowy w terminie 
określonym w § 4 ust. 2 w wysokości 0,1% wartości brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia 

3.  W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy zastrzeżone kary 
umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego 
odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

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

 
§ 10 

1.  Zmiana terminu wykonania Umowy jest możliwa w następujących okolicznościach: 
1)  wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez 

czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec,  
w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

2)  działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy Wykonawcy, 

3)  zmiany obowiązujących przepisów prawa, która stanowi przeszkodę w rozpoczęciu, 
lub kontynuowaniu prac. 

2.  W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 
termin na wykonanie przedmiotu umowy zostanie wydłużony o czas trwania przeszkody, 
uniemożliwiającej prowadzenie prac. 

3.  Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie 
okoliczności, które dają podstawę do oceny, że wystąpiły okoliczności opisane w ust. 1 
niniejszego paragrafu, w związku z czym przedmiot umowy nie zostanie wykonany w 
terminie określonym w § 4 ust. 1, niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o 
niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, 
wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę. 

4. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 11 
1. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku działać bezstronnie z należytą 

starannością. Wykonawca nie ma prawa składania publicznych deklaracji związanych  
z przedmiotem umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

2. 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. 

3. Wszelkie dokumenty i materiały, udostępnione przez Zamawiającego w toku prac nad 
wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać wyłącznie 
na potrzeby wykonania przedmiotu umowy. 

4. W przypadku rozwiązania umowy lub zakończenia jej obowiązywania Wykonawca 
zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 
rozwiązania umowy, wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących informacji 
lub danych przekazanych w związku z wykonywaniem umowy, jak również zobowiązuje 
się do trwałego usunięcia lub zniszczenia wszelkich kopii przekazanych dokumentów, 
jakie powstały w toku prac nad przedmiotem umowy. 

5. W wypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający może odstąpić 
od umowy i żądać kary umownej w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto,                  
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 
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§ 12 
1.  Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu rozstrzygnięcia ewentualnych sporów 

drogą polubowną. 
2.  W przypadku braku rozwiązań polubownych spory wynikłe na tle realizacji niniejszej 

umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Szczecinie. 
3.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy - 

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) 
oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

4.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy  
i dwóch dla Zamawiającego. 

 
 
 
 
..............................................     ............................................... 
  ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr …do umowy  
WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO* 

 
zgodnie z umową nr……………. z dnia: ……………………….., zawartą w Szczecinie pomiędzy: Skarbem 
Państwa, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, mającą siedzibę przy ul. 
Jagiellońskiej 32; 70-382 Szczecin, którą reprezentuje: 
…………………………………………….. – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a 
…………………………… z siedzibą w ................................przy ul. ...........................................; 
zarejestrowanym w ......................................................... pod numerem .............................................., 
reprezentowanym przez: ........................................................... 
zwanym dalej "Wykonawcą". 
 
W dniu ………………..…………………. w …………………………….……………… odebrano 
…………………………………………………………………….. (przedmiot umowy). 
 
Przekazana dokumentacja / przedmiotu umowy* obejmuje: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..  
Komisja Odbioru Zamawiającego w składzie: 
1. ……………………………………………………..        
2. ………………………………………………………       
stwierdza, że przedmiot umowy został wykonany należycie, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę, zakończony w terminie / zgłosiła 
następujące uwagi do wykonania przedmiotu umowy* (opisać braki i uchybienia jeżeli występują): .. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
W związku z powyższym przyjmujemy/nie przyjmujemy* wykonany przedmiot umowy bez zastrzeżeń 
/ i wyznaczamy termin wprowadzenia poprawek/uzupełnień i ponownego przedłożenia wykonanego 
przedmiotu umowy do dnia  ……………………………..* 
 
Komisja Odbioru/upoważniony pracownik Zamawiającego: Osoba/y upoważniona/e przez 
Wykonawcę: 
Imię i nazwisko:  Imię i nazwisko: 
Data:  Data: 
Podpis: Podpis: 
 
Imię i nazwisko:  Imię i nazwisko:   
Data:  Data:    
Podpis: Podpis:     
 
* - niepotrzebne skreślić 

 


