Dział II

Istotne dla stron postanowienia umowy

Znak sprawy: WOF.261.1.9.2017

UMOWA Nr ………………………………
zawarta w Opolu w dniu ...........................................................2017r. pomiędzy
Skarbem Państwa - Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu z siedzibą w Opolu
przy ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, NIP 7542954917, REGON 160221317,
zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje:
………………………………………………………………………………...……………...……,
a
.................................................................................................................................................,
zwanym dalej Wykonawcą,
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie z dnia 29 stycznia 2004. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, na usługę
polegającą na wykonaniu ekspertyz przyrodniczych w rezerwacie przyrody Smolnik.
§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie, zgodnie z ofertą złożoną w postępowaniu
przetargowym, usługi polegającej na wykonaniu ekspertyz przyrodniczych w rezerwacie
przyrody Smolnik.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
§2
1. Termin wykonania przedmiotu umowy upływa 15 września 2017 r.
2. Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie się przedstawienie Zamawiającemu
przedmiotu umowy, odnośnie którego zostanie sporządzony protokół odbioru podpisany
przez obie strony bez zastrzeżeń.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się za zachowany w przypadku
przedłożenia Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1,
odnośnie którego, w terminie do 7 dni od daty przedłożenia, zostanie podpisany protokół
odbioru, o którym mowa w ust. 2.
4. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego
oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, na każde żądanie
i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
5. Wykonawca świadczy usługi osobiście, przy pomocy własnego personelu lub osób
trzecich. W przypadku powierzenia wykonania całości bądź części przedmiotu umowy
podwykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny za jego działania lub zaniechania jak za
własne.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają łączne wynagrodzenie w wysokości
………………………zł brutto (słownie:…………………………………………… złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu
umowy.
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi po wykonaniu przedmiotu
umowy, w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę,
w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego

prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Opolu z siedzibą w Opolu 45-512, ul. Obrońców Stalingradu 66, NIP 7542954917.
4. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiającego.
5. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest podpisanie bez zastrzeżeń przez obie
strony protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2.
§4
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do podpisania protokołu odbioru jest
Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 lub inny upoważniony
przez Zamawiającego pracownik.
2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do podpisania protokołu odbioru jest
…………………………….
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonanego przedmiotu umowy z opisem
przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
usunięcia stwierdzonych niezgodności, przekazując protokół wraz z uwagami Wykonawca jest zobowiązany do bezzwłocznego ich usunięcia.
§5
1. Na mocy niniejszej umowy, z chwilą odbioru i zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa
w § 3 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
przedmiotu umowy – „Dzieła”, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności:
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - jakąkolwiek techniką, w tym
techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c. w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony powyżej publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie
i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian
i przeróbek Dzieła, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia
z innymi dziełami.
3. Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać Dzieło oraz jego opracowania bez
oznaczania ich imieniem i nazwiskiem Wykonawcy.
4. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania
z uzyskanych zezwoleń.
5. Przez zezwolenia, o których mowa powyżej, rozumie się zezwolenia udzielone wyłącznie
Zamawiającemu. Zezwolenia te są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych
warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.
6. Przejście praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego własności każdego
egzemplarza Dzieła.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust.1, obejmuje wynagrodzenie za wykonanie
Dzieła, przeniesienie praw własności każdego egzemplarza Dzieła i praw autorskich do
Dzieła na wszelkich polach eksploatacji oraz udzielenie wszelkich zezwoleń i upoważnień
w zakresie określonym w niniejszej umowie.
8. Wykonawca oświadcza, że do realizacji przedmiotu umowy będzie wykorzystywał
wyłącznie materiały, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych, majątkowych i osobistych praw
autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź
innych praw własności przemysłowej, a także danych osobowych osób trzecich. Gdyby
doszło do takich naruszeń, wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa
zostały naruszone, ponosi Wykonawca.

§6
1. W razie niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1,
Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % łącznej kwoty,
o której mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy
dodatkowy termin wykonania przedmiotu umowy. Wyznaczając dodatkowy termin
Zamawiający zachowuje prawo do kary umownej za nieterminowe wykonanie przedmiotu
umowy.
3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w terminie
do 15 października 2017 r., Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem
natychmiastowym i żądać zapłaty kary umownej w wysokości 20 % kwoty wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.
4. Niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 1-3, Zamawiający może dochodzić od
Wykonawcy naprawienia szkody, tj. dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę
umowną na zasadach ogólnych.
5. Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na potrącenie z należnego wynagrodzenia kar
umownych, naliczonych zgodnie z ust. 1 i 2.
§7
1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – zgodnie z art. 144 ustawy Pzp,
w zakresie zmiany osób wykonujących zamówienie – w sytuacji kiedy zmiana ta będzie
spowodowana przyczynami losowymi, niezależnymi od Wykonawcy, a leżącymi po stronie
tych osób. Osoby zastępujące osoby wskazane w ofercie przetargowej muszą spełniać
wymagania zawarte w SIWZ. Zmiana osób wykonujących zamówienie będzie możliwa
wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana osób nie może
skutkować obniżeniem ilości zdobytych punktów w kryterium oceny ofert, tzn. nie może
dotyczyć liczby osób czy ich wykształcenia.
2. W razie zaistnienia 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 tych
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§8
1. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do:
a. umieszczenia w treści przedmiotu umowy (co najmniej nagłówek strony tytułowej)
logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, zgodnie z wzorcami
przekazanymi przez Zamawiającego;
b. umieszczenia w treści przedmiotu umowy (stopka strony tytułowej), oraz na płytach
CD/DVD zapisu: ''Opracowano w ramach projektu „Opracowanie projektu planu
zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Szumirad oraz wykonanie działań
z zakresu czynnej ochrony w wybranych rezerwatach przyrody województwa
opolskiego w roku 2017”, współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.
c. nieodpłatnego dokonywania zmian i poprawek w przedmiocie umowy na etapie
odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego - zmiany i poprawki zostaną
naniesione przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od daty przekazania informacji
o zmianach i poprawkach;
d. nieodpłatnego usunięcia wad w przedmiocie umowy zauważonych i zgłoszonych
przez Zamawiającego w terminie jednego roku od protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy - wady, omyłki i błędy zostaną usunięte przez Wykonawcę
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania informacji o wadach,

omyłkach lub błędach. Informacje o wystąpieniu wad, omyłek i błędów
przekazywane będą Wykonawcy w formie pisemnej. W przypadku wysłania pisma
faksem fakt ten niezwłocznie potwierdzony zostanie poprzez wysyłanie oryginału
pisma listownie. Powyższy sposób korespondencji dotyczy również Wykonawcy.
2. Wszelką korespondencję, w tym e-maile, dokumenty robocze oraz dokumenty końcowe
wynikające z realizacji przedmiotu umowy należy oznakować logotypami, o których mowa
w ust. 1.
§9
1. Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku działać bezstronnie z należytą
starannością.
2. Wszelkie dokumenty i materiały udostępnione przez Zamawiającego w toku realizacji
umowy Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać wyłącznie na potrzeby wykonania
przedmiotu umowy i zwrócić najpóźniej w terminie 7 dni do daty wykonania przedmiotu
umowy.
3. Strony ustalają, że odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku
z nieprawidłowym wykonywaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
§ 10
1. Strony deklarują, że dążyć będą do rozwiązywania sporów powstałych na tle
wykonywania umowy w sposób polubowny. W braku porozumienia spory powstałe w
związku z realizacją umowy będą rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy,
a dwa dla Zamawiającego.
3. Zmiany umowy dopuszczalne w granicach unormowań ustawy Prawo zamówień
publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Środowiskową Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Opolu, dostępną pod adresem: http://opole.rdos.gov.pl/emas-3 i
zobowiązuje się do jej przestrzegania w trakcie realizacji umowy.
§ 12
Integralne części niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty, które będą
odczytywane jako jej części:
1)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami),
2)
Oferta złożona przez Wykonawcę.
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