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Załącznik do ZP.271.2.12.2022 

 

 

WZÓR UMOWY 

 

UMOWA  ZP.272.2.12.2022 

zawarta w Gostyninie w dniu ............................... 2022 r. pomiędzy Gminą Miasta Gostynina z 

siedzibą w Gostyninie, Rynek 26, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:  

Burmistrza Miasta Gostynina – Pawła Witolda Kalinowskiego, 

kontrasygnowana przez Skarbnika Miasta – Bożenę Sokołowską 

a  

…………………, z siedzibą …………..  REGON: ……………., NIP: ……………., wpis do 

………………….., zwanym dalej Wykonawcą,   

o następującej treści: 

§ 1 

1. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zleca a 

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy: Opracowanie Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina  na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 r. 

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2023-2027 z 

perspektywą do 2030 r. (w tym m.in. do zebrania danych niezbędnych do sporządzenia pro-

gramu); 

2) wykonania prognozy oddziaływania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gosty-

nina na lata 2023-2027 z perspektywą do 2030 r.  po uzgodnieniu z właściwymi organami jej 

szczegółowego zakresu (jeżeli będzie wymagana); 

3) przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środo-

wiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2023-2027  z perspektywą do 2030 r.  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (jeżeli będzie wymagana); 

4) przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa na podstawie i zasadach określonych w ob-

owiązujących przepisach prawa oraz sporządzenie  podsumowania z w/w procedury; 

5) naniesienia zasadnych zmian i poprawek do POŚ wynikających z konsultacji społecznych lub 

zgłoszonych uwag przez instytucje opiniujące; 

6) uzyskania pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Gostynińskiego dotyczącego projektu “Pro-

gramu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Gostynina na lata 2023-2027 z perspektywą do 

2030 r.”; 

7) uzyskania wszelkich wymaganych opinii i uzgodnień dla w/w dokumentów na podstawie upo-

ważnienia Gminy; 

8) przygotowania wzoru treści uchwały w formie elektronicznej; 

9) wykonania opracowań w 3 egz. papierowych oraz elektronicznych; 
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10) przedstawienia opracowanych w/w dokumentów podczas komisji oraz sesji Rady Miasta Go-

stynina oraz udzielenia niezbędnych wyjaśnień do Programu; 

11) w ramach realizacji zamówienia do Wykonawcy należy przygotowanie wszelkich dokumen-

tów, w tym również wymaganych wniosków i pism do poszczególnych  organów; 

12) uzgadniania z Zamawiającym dokumentacji oraz korespondencji   przekazywanych do innych 

Urzędów. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zmian w przedmiocie umowy wynikających z uwag 

wniesionych podczas prezentacji opracowania przed komisjami i na sesji Rady Miasta Gostynina. 

4. Do zadań Wykonawcy należy uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich, wymaganych 

prawem decyzji i uzgodnień niezbędnych do uchwalenia i wdrożenia Programu Ochrony 

Środowiska.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z: 

a) zasadami wiedzy technicznej, 

b) obowiązującymi normami, 

c) wymaganiami ustaw. 

6. Zamawiający udostępni wszelkie posiadane informacje, materiały i dane niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność i terminowość realizacji 

zadania. 

8. Wykonawca zaopatrzy przedmiot umowy w  wykaz opracowań, pisemne oświadczenie, iż jest 

wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień zakończenia przedmiotu umowy i że został 

wydany w stanie kompletnym (kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). Wykaz 

opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowi integralną część 

przedmiotu umowy, przedstawionego do odbioru Zamawiającemu. 

9. Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie realizacji przedmiotu umowy podwykonawcom. 

10. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) zapłata wynagrodzenia; 

2) odebranie prawidłowo zrealizowanego przedmiotu umowy protokołem zdawczo-odbiorczym. 

 

§ 2 

1. Strony ustalają terminy realizacji przedmiotu umowy: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Przedmiot umowy po zatwierdzeniu przez Zamawiającego ostatecznej wersji należy przedłożyć: 

a) w wersji papierowej – 3 egzemplarze, 

b) w wersji elektronicznej – 3 egzemplarze, w tym 1 w wersji edytowalnej. 

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi po sporządzeniu protokołu zdawczo – odbiorczego, 

podpisanego przez obie strony umowy. 

4. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy Zamawiający wyznaczy termin na ich 

usunięcie, nie krótszy niż 5 dni roboczych.  
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§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

zgodne z ofertą w kwocie brutto ……………………… (słownie: …………………..………………… 

…………………… złotych), obejmującej należny podatek VAT. 

2. Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne przez cały okres trwania umowy i zawiera 

wszelkie koszty realizacji umowy, w tym podatek od towarów i usług, koszty prac, dokumentów 

i opłat niezbędnych do całkowitego wykonania przedmiotu umowy, koszty przejazdów i inne nie 

wymienione koszty poniesione przez Wykonawcę, w tym koszty przeniesienia autorskich praw 

majątkowych.  

3. Dokumentem potwierdzającym wykonanie poszczególnych elementów prac jest protokół 

zdawczo-odbiorczy, o którym mowa w § 2 ust. 3, podpisany przez obie strony. Stanowić on będzie 

podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę 

4. Faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy 

wskazane na fakturze w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi dokonanie 

zapłaty.  

6. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z zastosowaniem mechanizmu po-

dzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów 

i usług – na rachunek Wykonawcy ………………………………… wskazany w prowadzonym 

przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podat-

nicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów 

i usług - i tylko taki rachunek do płatności może zostać wskazany w wystawionej Zamawiającemu 

fakturze. Faktura wskazująca inny numer rachunku bankowego do płatności, uznana będzie jako 

wystawiona niezgodnie z Umową. W takiej sytuacji faktura będzie podlegała korekcie, a Zama-

wiający uprawniony będzie do wstrzymania płatności do czasu otrzymania prawidłowej korekty.  

7. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 6, 

opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku 

możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechani-

zmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla 

Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub 

innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT ……………….. 

9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT - NIP 971-06-64-961. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo nałożenia na Wykonawcę kar umownych: 

1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 

30%  wynagrodzenia ryczałtowego brutto; 

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1 %  wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu wykonania 
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przedmiotu umowy, nie więcej niż 30.000,00 zł; 

3) za opóźnienie w usunięciu wady przedmiotu umowy zgodnie z terminem wskazanym w § 5 ust. 

3 w wysokości 1 %  wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień  opóźnienia, nie więcej 

niż 30 000,00 zł; 

4) w przypadku realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami umowy, przepisami lub innymi 

dokumentami i ustaleniami z Zamawiającym – 2.000,00 zł za każdy przypadek, nie więcej jednak 

niż 30.000,00 zł. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia ustalonych za każdy 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. 

3. Kary umowne za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za opóźnienie w usunięciu 

wad stwierdzonych przy odbiorze, zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy, na co wyraża 

on zgodę. 

4. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej 

umowy przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może, niezależnie od kar umownych, 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 

§ 5 

1. Oświadczenie odstąpienia od umowy winno być złożone na piśmie w terminie 30 dni od zajścia 

okoliczności je uzasadniających. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży       

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

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

powyższych okolicznościach.  

§ 6 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane opracowanie.  

2. Okres udzielonej gwarancji wynosi 36 miesięcy i liczy się od dnia dokonania płatności przez 

Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt i własnym 

staraniem wszelkich wad i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy. Istnienie 

wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na 

usunięcie wad, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni. 

4. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw wad i usterek, o 

których mowa w ust. 3 powyżej. 

5. Strony niniejszym postanawiają, że Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za 

wady także po upływie terminów, o których mowa powyżej jeżeli zgłosi Wykonawcy wadę przed 

jej upływem. 
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6. Gdy Wykonawca pozostaje w opóźnieniu z usunięciem wady, Zamawiający upoważniony będzie 

do zlecenia usunięcia zgłoszonych wad innemu, wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

§ 7 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 

umowy, autorskie prawa majątkowe do dzieła, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1062 ze zm.) powstałego 

w wyniku wykonywania niniejszej umowy, na następujących polach eksploatacji: 

a) nieograniczonego i wielokrotnego wykorzystywania opracowania w całości lub części, 

b) utrwalania opracowania w całości lub w części dowolnymi technikami, 

c) zwielokrotniania opracowania w całości lub części wszelkimi dowolnymi technikami, 

d) wprowadzania utrwaleń opracowania w całości lub części do pamięci komputerów i serwerów 

sieci komputerowych, także ogólnie dostępnych  i ich udostępnianie użytkownikom tych sieci, 

e) wprowadzanie do obrotu oryginału lub kopii opracowania, 

f) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie pracowania w całości lub części, 

g) użyczenie oryginału lub opracowania, 

h) udostępnianie oryginału opracowania oraz jego kopii we wszystkich materiałach promocyjnych 

i reklamowych Zamawiającego oraz mediach. 

2. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1, obejmuje obszar całego świata i nie jest 

ograniczone czasowo.  

3. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu z jakimikolwiek roszczeniami przez osoby 

trzecie w związku  korzystaniem przez Zamawiającego z praw nabytych na podstawie niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego z wszelkich odpowiedzialności 

z tego tytułu i zaspokoić wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich, pokryć wszelkie koszty, 

wydatki i szkody z tym związane, w tym koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje wszelkie prawa wskazane w ust. 1.  

 

§ 8 

Do bieżących kontaktów w trakcie realizacji przedmiotu umowy: 

1) ze strony Zamawiającego upoważniony jest – ……………………, tel. …………………... 

2) ze strony Wykonawcy upoważniona/y jest – …………………. tel. ………………….. 

 

§ 9 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

§ 10 

Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego. 
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§ 11 

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego ze względu 

na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a dwa pozostają u Zamawiającego. 

 

 

 

 

                         Zamawiający                                   Wykonawca 
 

 

 

 

 

 

 

 


