UMOWA NR ….. / 2018
zawarta w dniu ….…….….. 2018r. w Gdańsku pomiędzy:
Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa
NIP 5272825616 REGON 368302575 - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul.
Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804Gdańsk,
zwanym dalej “Zamawiającym", reprezentowanym przez:
Andrzeja Winiarskiego - Zastępcę Dyrektora
a …………………………………………………………………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą
wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiIDG)
NIP ………………………..
REGON ……………………………………..
zwanym dalej “Wykonawcą” reprezentowanym przez:
…………………………… - Właściciel

Umowa nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r.
poz. 1579 ze zm.) z uwagi na wartość zamówienia (art. 4 pkt 8 ustawy).
§1
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie, pn. „Dokumentacja
na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych - jezioro Skarlińskie
(PLLW20174)”, dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, zgodnie z treścią niniejszej umowy, opisem przedmiotu zamówienia (OPZ)
oraz złożoną ofertą.
2. Zakres umowy obejmuje całość prac wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
i ściśle według wytycznych wynikających z załącznika nr 1do umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się, niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy, do nieodpłatnego
udostępnienia Wykonawcy wszelkich posiadanych materiałów związanych z przedmiotem umowy,
których uwzględnienia wymaga w opracowaniu.
§3
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie od dnia podpisania umowy
do 29 października 2018 r.
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień zatwierdzenia przez strony protokołu
zdawczo – odbiorczego bez uwag.
§4
1. Wykonawca wyznacza ze swojej strony do kierowania pracami oraz kontaktów związanych z
realizacją przedmiotu umowy ........................................, e-mail…………………….…tel. ................
2. Osobą upoważnioną do kierowania i koordynacji praz związanych z realizacją przedmiotu umowy
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oraz podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego ze strony Zamawiającego jest
……………………………………………………..., e-mail ........................................ , tel. ……………………………...
3. Osobą uprawnioną do roboczych kontaktów w zakresie realizacji umowy, ze strony
Zamawiającego jest ……………………………………….., e-mail ………………………….., tel. …………………………....
4. Zmiany osób wskazanych w ustępach poprzedzających mogą następować za pisemnym
poinformowaniem stron. Nie stanowi to zmiany umowy.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się, w trakcie realizacji umowy, do bieżących kontaktów
z Zamawiającym i przedstawiania roboczych wersji poszczególnych elementów opracowania
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Zamawiający przedstawi Wykonawcy uwagi do roboczych wersji, w formie pisemnej,
w terminie 7 dni roboczych od przedłożenia poszczególnych elementów zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania uwag Zamawiającego
lub uzasadnienia ich odrzucenia w ciągu 7 dni roboczych od ich otrzymania, przy czym
uzasadnienie odrzucenia uwag musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.
§6
1. Miejscem przekazania przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego.
2. Wykonawca w terminie do 08 października 2018 r. przekaże Zamawiającemu całość pracy
w celu dokonania jej oceny oraz wniesienia ewentualnych uwag. Dokumentem potwierdzającym
przekazanie Zamawiającemu opracowania będzie Protokół przekazania.
3. Zamawiający, w terminie 7 dni kalendarzowych od otrzymania całości pracy, przedstawi
Wykonawcy ewentualne uwagi celem uwzględnienia ich w opracowaniu.
4. Przekazanie Zamawiającemu opracowania, będącego przedmiotem umowy, uzupełnionego o
ewentualne poprawki, o których mowa ust. 3, nastąpi nie później niż 7 dni kalendarzowych przed
ostatecznym odbiorem pracy ustalonym na dzień 29 października 2018 r.
5. Przedmiot zamówienia zostanie podpisany przez każdą osobę z zespołu autorów.
6. Odbiór pracy dokonywany jest przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
7. Ustalenia z odbioru pracy spisywane są w protokole zdawczo-odbiorczym, podpisywanym przez
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dokonania ewentualnych zmian, poprawek
i uzupełnień, w terminie i zgodnie z zaleceniami, ustalonymi w protokole zdawczo-odbiorczym.
9. Termin, o którym mowa w ust. 8 nie jest nowym terminem wykonania przedmiotu umowy.
Wykonanie zaleceń w myśl ust. 8 jest równoznaczne z zachowaniem terminu wykonania
przedmiotu umowy.
10. W sytuacji braku uwag do przedmiotu umowy protokół zdawczo-odbiorczy uważa się
za ostateczny. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 i 9 Zamawiający potwierdzi pisemnie
wykonanie przedmiotu umowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia podczas odbioru prezentacji multimedialnej
z wykonanej pracy.
12. Opracowanie będące przedmiotem umowy zostanie wykonane w formach i liczbie określonych
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w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

1.

2.

§7
Strony ustalają wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy na kwotę
………………… zł brutto (słownie: ……………………………………… złotych …../100) wraz
z należnym podatkiem VAT.
Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania Zadania obciąża Wykonawcę.
§8

1.

Wynagrodzenie za wykonany przedmiot niniejszej umowy płatne będzie na podstawie
jednorazowej faktury końcowej.

2.

Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy protokół zdawczo-odbiorczy, bądź potwierdzenie, o którym mowa w § 6 ust. 10 zd.
drugie.

3.

Należność zostanie uregulowana przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni
kalendarzowych od doręczenia Zamawiającemu faktury.

4.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

5.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.

§9
Wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą służyć jako zabezpieczenie jego
istniejących i przyszłych zobowiązań wobec osób trzecich, chyba że Zamawiający wyrazi na to
uprzednio pisemną zgodę.
§10
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od
dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. W okresie gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady na
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i niniejszej umowie. Termin rękojmi jest równy
terminowi gwarancji.
3. Wykonawca w ramach gwarancji usunie ewentualne błędy ujawnione w tym okresie, podejmie
się wykonania prac mających na celu zminimalizowanie konsekwencji tych błędów oraz w razie
zaistnienia potrzeby, udzieli Zamawiającemu stosownych wyjaśnień.
4. Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancji ponosi Wykonawca.
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w okresie gwarancji, wad lub usterek udzielona
gwarancja podlega przedłużeniu o czas niezbędny do usunięcia błędów.
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek, zgłoszonych w ramach gwarancji
w terminie 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania stosownego wezwania.

1.

§ 11
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.

2.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% określonego w § 7
ust. 1 wynagrodzenia brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie
uzgodnionego terminu,
2) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,2% określonego w § 7
ust. 1 wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie
terminu na usunięcie wad ustalonego przez Zamawiającego,
3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność
Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.
3.

Na wypadek, gdyby szkoda, powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy, przewyższała wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo
dochodzenia odszkodowania w pozostałej części na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
§ 12

1.

Strony uzgadniają, że autorskie prawa majątkowe przechodzą w całości na Zamawiającego
w dniu ich przekazania, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.

2.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji, o których mowa
w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tj. Dz. U. 2017 r. poz. 880), w szczególności:
1) utrwalanie, kopiowanie, w tym wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci
komputerowych,
2) wystawianie lub publiczną prezentację (również na ekranie), w tym podczas seminariów
i konferencji,
3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,
4) prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami,
opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na
różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części,
5) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części, w tym za pomocą wizji lub fonii
przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem
satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź
telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem
w pamięci RAM, a także poprzez łącza telekomunikacyjne oraz zezwalaniem na tworzenie i
nadawanie kompilacji.

3.

Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie obejmuje także prawo do
wszelkich zmian, adaptacji i przeróbek, zarówno samodzielnie przez Zamawiającego, jak i z
pomocą lub za pośrednictwem osób trzecich, bez prawa Wykonawcy do dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytułu.

4.

Wykonawca przenosi także na Zamawiającego wyłączne prawa zezwalania na wykonywanie
zależnego prawa autorskiego do dzieła powstałego w toku realizacji niniejszej umowy.

5.

Autorskie prawa osobiste pozostają przy Wykonawcy.

6.

Wykonawca oświadcza, że upoważnia Zamawiającego w ramach wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania niniejszej umowy, do wykonywania autorskich praw osobistych do utworu, w
tym praw do decydowania o pierwszym jego udostępnieniu i integralności, z prawem do
udzielania dalszego upoważnienia w tym zakresie oraz że w wypadku dokonania opracowania
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utworu przez Zamawiającego lub upoważnioną przez Zamawiającego osobę trzecią, Wykonawca
zobowiązuje się do niewykonywania prawa do autorstwa utworu i decydowania o sposobie
oznaczania utworu, w tym do publikowania utworu w całości lub w części bez oznaczania
autorstwa.
7.

W wypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy podwykonawcom, Wykonawca
uzyska od nich przeniesienie majątkowych praw autorskich na swoją rzecz wraz z prawem do ich
dalszego przeniesienia, według zasad określonych w niniejszym paragrafie i przeniesie te prawa na
Zamawiającego. Zamawiający nie odpowiada wobec podwykonawców za ewentualne roszczenia
z tytułu praw autorskich. Nie odpowiada również za takie roszczenia podwykonawców wobec
Wykonawcy.

8.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginały oświadczeń, w wersji papierowej,
podwykonawców o przyjęciu przez nich do wiadomości postanowień ustępu poprzedzającego oraz
oryginały ich oświadczeń zawierające ich pisemne zgody na przeniesienie na Wykonawcę, a potem
na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do opracowań wytworzonych przez
podwykonawców w zakresie określonym w niniejszej umowie, w terminie 7 dni kalendarzowych
od daty zawarcia z nimi umów, w ramach wykonania przedmiotu zamówienia.

9.

Wszelkie dokumenty oraz dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również dane
zebrane lub opracowane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego zamówienia stanowią
własność Zamawiającego.

§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i są
dopuszczalne tylko w granicach uregulowań art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
§ 14
Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udostępnić lub wydać wszelkie
dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy.
§ 15
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, 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.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 16
W sprawach, nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące właściwe ze względu na przedmiot umowy.
§ 17
Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 18
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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§ 19
Integralną część umowy stanowią:
 załącznik nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia”.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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