
    
 
WOF.261.1.80.2017                                                                                   Opole, 2017-08-25 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na usługę o wartości netto poniżej 30 000 € 

 

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 4 
pkt 8 tej ustawy.  
 
I. Zamawiający: 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 
ul. Obrońców Stalingradu 66 
45-512 Opole 
e-mail: sekretariat.opole@rdos.gov.pl 
tel. 77 45 26 230 
fax. 77 45 26 231 

 
II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu 
pn. „Koreferat  dla przedsięwzięcia pn.  „Budowa instalacji termicznego przekształcania opon 
w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Szkolnej 15, 47-225 Kędzierzyn – Koźle”. 
Zadanie jest realizowane w ramach programu priorytetowego 5.1 „Wsparcie Ministra 
Środowiska w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska Część 1) Ekspertyzy, 
opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”. 
 
III. Określenie przedmiotu zamówienia:  
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu 

pn. „Koreferat  dla przedsięwzięcia pn.  „Budowa instalacji termicznego przekształcania 
opon w Kędzierzynie Koźlu przy ul. Szkolnej 15, 47-225 Kędzierzyn – Koźle””. 

2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku 
Zamówień (CPV): 71313000-5 – Usługi doradcze w zakresie środowiska naturalnego. 

3. Przedmiot zamówienia powinien w szczególności zawierać: 
3.1. Ocenę, wskazanych w „Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. 

„Budowa instalacji termicznego przekształcania opon w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 
Szkolnej 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle”, opracowanym przez Ekovert Łukasz 
Szkudlak  Wrocław ul. Średzka 39/1    (dalej raport ooś),  oraz  uzupełnieniach do 
tego raportu, proponowanych przez inwestora technik i technologii  (mocne i słabe 
strony) przetwarzania odpadów gumowych  wraz z kwalifikacją zachodzących 
procesów. 

3.2. Ocenę spełnienia przez, proponowaną przez Inwestora w raporcie oos instalację, 
wymogów prawa, w szczególności ustawy o odpadach i rozporządzeń 
wykonawczych do tej ustawy. 

3.3. Ocenę możliwości lokalizacji przedmiotowej  instalacji na terenie, na którym 
występują przekroczenia zarówno dopuszczalnych wartości stężeń zanieczyszczeń 
w powietrzu jak i w  glebie oraz wodach gruntowych  z uwzględnieniem kumulacji 
oddziaływań z instalacji zlokalizowanych w sąsiedztwie. 

3.4. Ocenę  skuteczności zaproponowanego systemu oczyszczania gazów procesowych. 
3.5. Ocenę jakości produktów wytwarzanych w procesie pirolizy, pod kątem możliwości 

ich wykorzystania. 
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4. Przedmiot zamówienia należy przedłożyć Zamawiającemu w wersji papierowej 

w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) w formacie .doc  i .pdf. 
5. Prawa autorskie do przedmiotu zamówienia wraz z możliwością ich przetwarzania, 

powielania i modyfikowania będą należały do Zamawiającego. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przedmiotu zamówienia 

z wykorzystaniem najlepszych praktyk oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa 
krajowego i unijnego. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo - w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy 
od podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, w przypadku kiedy wystąpią 
ewentualne uzupełnienia do  raportu  ooś, przedłożone przez Inwestora w związku z 
uwagami zawartymi w koreferacie i ewentualnymi uwagami Regionalnej Komisji ds. Ocen 
Oddziaływania na Środowisko w Opolu – wezwania Wykonawcy, aby ten ustosunkował 
się do tychże uzupełnień i uwag, a także prawo do wezwania Wykonawcy do udziału w  
posiedzeniu/posiedzeniach Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko w 
Opolu i zaprezentowania przedmiotu zamówienia. 

 

 
IV. Wymagania stawiane Wykonawcom: 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada wiedzę i 
doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zmówienia. Wykonawca musi wykazać 
wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 koreferatu  do raportu o 
oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na termicznym przekształcaniu 
odpadów lub innego dokumentu, o podobnym charakterze, dotyczącego termicznego 
przekształcania odpadów. Wykonane zamówienia winny być poparte dowodami czy usługi 
zostały wykonane należycie. 
 
 
V. Kryteria oceny ofert 

Kryteria wyboru Znaczenie Opis Kryterium 

Cena 90 % 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie 
ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, 
podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość 
punktów w tym kryterium zostanie obliczona na 
podstawie poniższego wzoru: 

% x 100 

 

gdzie:   
P1 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w 
kryterium „Cena” 
C n – cena brutto oferty najniższej 
C b – cena brutto oferty badanej 
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego 
kryterium może uzyskać maksimum 90 pkt. 

 

Kryterium 

Środowiskowe 
10% 

Zamawiający przyzna 10 punktów, jeśli Wykonawca 

zadeklaruje wydrukowanie wszystkich egzemplarzy 

przedmiotu zamówienia (za wyjątkiem map), 

dwustronnie,  na papierze pochodzącym z recyklingu. 



    
 

W przypadku braku takiej deklaracji, Wykonawca 

otrzyma 0 punktów. 

 
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału w 

postepowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę 

punków wyliczoną zgodnie ze wzorem: 

P = P1 + P2  

gdzie:  

P – łączna ilość punktów dla ocenianej oferty; 

P1 – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”; 

P2 –liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Środowiskowym”; 

Punkty będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością jeżeli 
przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych 
punktów wynikająca z małej różnicy zaoferowanych cen. Jeśli nie będzie można wybrać 
najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans 
punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 
 
 
VI. Sposób realizacji zamówienia: 

1. Faktura VAT/rachunek za wykonaną usługę zostanie wystawiona na Regionalną 
Dyrekcję Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole,            
NIP: 754-29-54-917. Oryginał faktury Wykonawca przekaże do siedziby 
Zamawiającego. 

2. Formą płatności za wykonanie zamówienia będzie przelew na rachunek bankowy 
Wykonawcy z co najmniej 30 - dniowym terminem płatności wystawionym na 
fakturze/rachunku. 

3. Zamawiający nie przewiduje płatności na podstawie faktur częściowych oraz 
wypłacania zaliczki. 

4. Zamawiający nie przewiduje, zmian w drodze aneksu do uzgodnionej ceny za 
wykonaną usługę. 

5. W przypadku nie wykonania usługi zgodnie z umową Wykonawca zobowiązany jest 
do zapłaty kary umownej. 

 
VII. Termin wykonania: 
Usługa zostanie wykonana do 29 września 2017 r. 
 
VIII. Miejsce i termin składania ofert:  
Oferty należy dostarczyć wg załączonego formularza do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, pokój 4.31 A, lub wysłać 
na adres poczty elektronicznej (w rozszerzeniu .jpg lub .pdf):  zampub.opole@rdos.gov.pl do 
28.08.2017 r.  
 
 
IX. Wskazanie osób upoważnionych do kontaktu z wykonawcami 
Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są 
przedstawiciele Zamawiającego: 
- w kwestiach proceduralnych – Magdalena Spychalska – pok. 4.19, tel. 77-45-26-249, 
- w kwestiach merytorycznych – Jolanta Gnoińska -Dobosz – pok. 4.11, tel. 77-45-26-237. 
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Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania 
przyczyny. 
 
 
Załączniki: 
1. Formularz ofertowy. 
2. Istotne postanowienia umowy. 
3. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji 

termicznego przekształcania opon w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Szkolnej 15, 47-225 
Kędzierzyn-Koźle” opracowany przez Ekovert Łukasz Szkudlak  Wrocław ul. Średzka 
39/1 wraz z uzupełnieniami.  

. 



    
 
 

Załącznik nr 1  

WOF.261.1.80.2017                                                                                    

 

 

Formularz ofertowy 

 

dot. usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn. „Koreferat  dla przedsięwzięcia pn.  
„Budowa instalacji termicznego przekształcania opon w Kędzierzynie Koźlu przy ul. 
Szkolnej 15, 47-225 Kędzierzyn – Koźle””. 
 
 

Wykonawca: (nazwa, adres, NIP, REGON, nr telefonu, e-mail) 

Nazwa: ……………………………………………………...…….………………… 

Adres:   ……………………………………………………...…….………………… 

NIP:  ……………………………………………………...…….………………… 

REGON: ……………………………………………………...…….………………… 

Nr telefonu: ……………………………………………………...…….………………… 

Adres e-mail: ……………………………………………………...…….………………… 

 

1. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia, oferuję jego wykonanie zgodnie z 

wymogami Zamawiającego za kwotę ryczałtową brutto: ……..…….…….. zł 

(słownie:……………..………………………….……..….). 

2. Przedmiot zamówienia wykona:……………………………………………. (należy wskazać 

imię i nazwisko autora/autorów przedmiotu zamówienia). 

3. Oświadczam, że wydrukuję/nie wydrukuję* wszystkie egzemplarze przedmiotu 

zamówienia (za wyjątkiem map), dwustronnie,  na papierze pochodzącym z recyklingu 

4. Oświadczam, że posiadam niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę 

i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia.  

W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..……………………………………………

Wykonanie ww. usługi dokumentuję następującymi dokumentami 

………………………………………………………………………………….….(w załączeniu).  

5. Oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi postanowieniami umowy i akceptuję je bez 

zastrzeżeń.  

*-niewłaściwe skreślić 

 

…………………………. 

Miejscowość, Data       

       ……………………………………………… 

             /podpis Wykonawcy/ 
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Załącznik nr 2  

Istotne postanowienia umowy / Wzór umowy 

 

 
W dniu …………………..…… 2017 r. w ……………, pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska - Panem 

Krzysztofem Lissowskim z siedzibą w Warszawie, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa,  

NIP: 7010151052, REGON: 141628410, w imieniu którego działa Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska w ……………….. – Pan/Pani ……………………… z siedzibą  

w ………………………….., ul. ………………………., kod pocztowy: ………………..,  

NIP: …………………….., REGON: ………………….., na podstawie porozumienia z dnia 

………………………………………………. 

zwanym dalej: „Zamawiającym” 

a  

………………………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

zwaną/ym w dalszej części: „Wykonawcą” 

- dalej łącznie zwani: „Stronami” 

w wyniku ……………………………………………..............................................................,  

została zawarta umowa o następującej treści (zwana dalej: „Umową”): 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 

koreferatu pod nazwą ………………………………………………….............., zwanego 

dalej: „Dziełem”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dzieło zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w Umowie, Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwanym dalej: „SOPZ”), 

stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy, oraz ofertą Wykonawcy z dnia ……………….., 

której kopia stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy. 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy określa SOPZ. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu Dzieło do odbioru w terminie 



    
 

do dnia ………………., przesyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail, o którym 

mowa w § 9 ust. 1 Umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczania opracowanego Dzieła oraz wszelkich 

dokumentów opracowanych w związku z realizacją Umowy, w sposób uwzględniający 

identyfikację wizualną projektu (logotypy), o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy,  

oraz informację o źródle jego współfinansowania. 

6. Logotypy Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie do 7 dni roboczych licząc  

od dnia zawarcia Umowy. 

§ 2. 

1. Zamawiający oświadcza, iż Umowa jest współfinansowana ze środków 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą, odpowiednią wiedzą 

i doświadczeniem w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy  

oraz, że nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające  

mu jej wykonanie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do działania zgodnego ze wskazówkami i wytycznymi 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w zakresie 

niezbędnym do profesjonalnego wykonania Dzieła. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dzieło nieobarczone wadami fizycznymi, prawnymi 

oraz nie naruszające praw osób trzecich. 

6. Odpowiedzialność z tytułu ewentualnych wad prawnych Dzieła, będzie ponosił 

Wykonawca. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, na każde żądanie Zamawiającego, udostępnić lub wydać 

wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy w terminie wskazanym  

przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu na jego zapytania 

niezbędnych wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy. 

§ 3. 

1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu Dzieło do odbioru w terminie 

oraz w formie, o których mowa w § 1 ust. 4 Umowy. 

2. Zamawiający dokona odbioru Dzieła w terminie …… dni kalendarzowych od dnia  

jego przedstawienia przez Wykonawcę do odbioru, z zastrzeżeniem ust. 5. 



    
 
3. Wykonanie Umowy potwierdzone będzie Protokołem odbioru bez zastrzeżeń podpisanym 

przez Strony, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy. 

4. W przypadku odbioru Dzieła, w którym nie stwierdzono konieczności wprowadzenia 

poprawek, Zamawiający sporządza Protokół odbioru stwierdzający wykonanie Dzieła 

zgodnie z Umową. 

5. W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający w Protokole odbioru sporządzi ich wykaz  

i zobowiąże Wykonawcę do ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych  

w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

6. Zamawiający dokona odbioru poprawionego Dzieła w terminie do 5 dni roboczych od dnia 

jego przedstawienia (wraz z naniesionymi poprawkami) do odbioru przez Wykonawcę. 

7. W przypadku odbioru poprawionego Dzieła, w sytuacji, o której mowa w ust. 5 i 6, 

Zamawiający sporządza Protokół odbioru stwierdzający, że wady zostały usunięte i Dzieło 

zostało wykonane zgodnie z Umową lub Protokół odbioru stwierdzający niewykonanie 

Dzieła zgodnie z Umową wraz z informacją o naliczeniu kar umownych, o których mowa  

w § 7 Umowy.  

8. Przed podpisaniem Protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 4 lub 7, jak również  

w okresie 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa w ust. 4  

lub 7, Zamawiający będzie miał prawo wystąpić do Wykonawcy z prośbą o złożenie 

wszelkich wyjaśnień i uzasadnień dotyczących szczegółów w wykonanym Dziele, w 

ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.  

§ 4. 

1. Za wykonanie Dzieła, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 

…………………………. złotych brutto (słownie złotych brutto: ………………… 00/100). 

2. Wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w związku z wykonaniem Umowy,  

w tym koszty przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich i praw zależnych  

do Dzieła, pokrywa wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1. 

3. Podstawę wystawienia faktury VAT/rachunku przez Wykonawcę będzie stanowił Protokół 

odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 4 lub 7 Umowy, podpisany przez Strony.  

4. Fakturę VAT/rachunek należy wystawić i doręczyć na adres: 

………………………………………….. 

5. Zapłata wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, będzie dokonana w terminie  

30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej/ego faktury VAT/rachunku na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  

na fakturze VAT/rachunku. 



    
 
6. Za dzień zapłaty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1, uznaje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających  

z Umowy na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń.  

§ 5. 

1. Wykonawca oświadcza, że Dzieło stanowić będzie utwór w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 880 i 1089). 

2. Wykonawca oświadcza, że do Dzieła opracowanego w związku z realizacją Umowy 

przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe, wynikające z ustawy, o której mowa  

w ust. 1, oraz, że prawa te nie będą ograniczone w zakresie objętym Umową  

oraz, że opracowane dokumenty będą całkowicie oryginalne i nie będą zawierały  

takich zapożyczeń z innego dokumentu, które mogłyby powodować odpowiedzialność 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że wykonując Umowę nie naruszy praw osób trzecich,  

w tym autorskich praw majątkowych osób trzecich. 

4. Strony zgodnie ustalają, że autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów 

powstałych w wyniku realizacji Umowy, a także autorskie prawa majątkowe do utworów 

stanowiących samodzielne części innych utworów - stworzonych przez Wykonawcę  

w wyniku wykonywania obowiązków określonych w Umowie – nabywa, na zasadzie 

wyłączności, Zamawiający bez ograniczenia czasowego, ilościowego i terytorialnego,  

z chwilą przekazania Dzieła Zamawiającemu, na następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnianie Dzieła – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową oraz rozpowszechnianie Dzieła (także w sieci Internet); 

2) druk i dodruk egzemplarzy Dzieła w ilości określonej przez Zamawiającego; 

3) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – wprowadzenie  

do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

4) w zakresie rozpowszechniania Dzieła w sposób inny niż określony w pkt 1-3  

– publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie  

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

5) wprowadzanie i zachowanie w pamięci komputerów Zamawiającego; 



    
 

6) wykorzystywanie treści Dzieła na potrzeby organizowanych przez Zamawiającego 

szkoleń; 

7) tłumaczenie, opracowanie, przystosowywanie zmiany układu lub jakiekolwiek  

inne zmiany w Dziele, modyfikowanie Dzieła, wprowadzanie zmian do Dzieła; 

8) wykorzystywanie w Internecie, w tym na stronie internetowej Zamawiającego. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do przeniesienia nabytych 

autorskich praw majątkowych na osoby trzecie. 

6. Zamawiający jest uprawniony do oznaczania opracowanych dokumentów w sposób 

wskazujący, że przysługują mu w stosunku do nich autorskie prawa majątkowe. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo własności do dokumentów opracowanych w wyniku 

realizacji Umowy, jak również do nośników informacji, na których zostały one utrwalone. 

8. Zamawiający jest uprawniony do zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 

autorskiego w stosunku do opracowanych dokumentów oraz do przeniesienia nabytych 

autorskich praw majątkowych na osoby trzecie. Dotyczy to całości, jak i części 

składowych utworów. 

9. Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, obejmuje wynagrodzenie  

z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, w zakresie określonym w ust. 4, 5 i 8, 

praw zależnych z tytułu ich eksploatacji na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 4, 

oraz pozostałych uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

10. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, 

zgłaszającą roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich oraz praw zależnych, zarówno 

osobistych, jak i majątkowych, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie zdarzeń oraz wszelkie skutki 

tych zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, wstąpi  

do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 

Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 

egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania sądowego; 

3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych  

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych  

lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dzieło przez osobę wskazaną w ofercie 

Wykonawcy z dnia ………, z zastrzeżeniem ust. 2. 



    
 
2. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby, o której mowa w ust. 1, przy spełnianiu łącznie 

następujących przesłanek: 

1) zmiana osoby jest dopuszczalna pod warunkiem zastąpienia inną osobą  

o co najmniej takich samych kwalifikacjach i doświadczeniu, jak osoba zastępowana,  

co Wykonawca zobowiązany jest wykazać; 

2) zmiana osoby musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana 

przez Zamawiającego; 

3) w przypadku konieczności zmiany osoby biorącej udział w realizacji Dzieła, 

Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany niezwłocznie 

po powzięciu informacji o okolicznościach powodujących zmianę osoby,  

ale nie później niż przed rozpoczęciem realizacji przypisanych zadań przez daną 

osobę. 

3. W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy przez inną osobę, niż osoba,  

o której mowa w ust. 1, niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 7 ust. 2 Umowy. 

§ 7. 

1. W przypadku niewykonania Dzieła w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy, 

Zamawiający: 

1) odstępuje od Umowy i żąda zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy; albo 

2) udziela dodatkowego terminu do wykonania Dzieła (nie dłuższego niż 10 dni 

roboczych) i jednocześnie żąda zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 4 Umowy; albo 

3) w przypadku nieudzielenia dodatkowego terminu do wykonania Dzieła Zamawiający 

żąda zapłaty kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku  

do terminu, o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy. 

2. W przypadku nienależytego wykonania Dzieła, Zamawiający:  

1) żąda zapłaty kary umownej w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 Umowy, albo 

2) odstępuje od Umowy i żąda zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 



    
 
3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

4. Niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 1-3, Zamawiający może dochodzić 

od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogólnych określonych w przepisach 

Kodeksu cywilnego. 

5. Kary umowne, o których mowa w ust. 1-3, są naliczane niezależnie i podlegają 

sumowaniu. Suma kar nałożonych na Wykonawcę nie może przekroczyć kwoty 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia brutto,  

o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

§ 8. 

1. Rękojmia za wady przedmiotu Umowy przysługuje na okres 12 miesięcy od terminu,  

o którym mowa w ust. 2.  

2. Bieg rękojmi rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa  

w § 4 ust 4 lub 7 Umowy. 

3. W razie stwierdzenia, w okresie udzielonej rękojmi, wad w wykonaniu Dzieła, 

Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę do ich usunięcia w terminie nie dłuższym  

niż 7 dni roboczych od dnia ich ujawnienia. Usunięcie wad będzie potwierdzone  

przez Zamawiającego protokołem odbioru.  

4. Okres rękojmi przedłuża się o czas upływający od dnia zawiadomienia Wykonawcy  

o wykryciu wad do dnia ich usunięcia potwierdzonego przez Strony w protokole odbioru.  

5. Usuwanie wad w ramach rękojmi odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

6. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo 

do żądania naprawienia poniesionej z tego tytułu szkody. 

 

§ 9. 

1. Do bieżących kontaktów w trakcie realizacji Umowy oraz do podpisania Protokołu 

odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 4, 5 lub 7 Umowy, wyznacza się: 

1) ze strony Zamawiającego – Panią/Pana …………………………….,  

tel.: ………………………., adres email: …………………………………………; 

2) ze strony Wykonawcy – Panią/Pana ……………………………., tel.: …………………,  

adres email: …………………………. 



    
 
2. Zmiana osób odpowiedzialnych po obu Stronach za realizację Umowy oraz danych 

dotyczących ich numerów telefonów lub adresów e-mail nie będzie stanowić zmiany treści 

Umowy. Zmiana ta jednak powinna zostać zgłoszona niezwłocznie w sposób 

umożliwiający skuteczne i szybkie zapoznanie się z treścią informacji oraz potwierdzona 

w formie pisemnej. 

§ 10. 

1. Wszelkie spory między Stronami wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane 

polubownie w drodze negocjacji. 

2. Po bezskutecznym upływie 30 dni kalendarzowych od złożenia przez Stronę wniosku  

o polubowne rozstrzygnięcie sporu w drodze negocjacji drugiej Stronie, spory wynikłe  

w związku albo na podstawie Umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11. 

1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,  

z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 Umowy. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

§ 12. 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwóch  

dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

…………………………….     …………………………. 

 

Załączniki do Umowy: 

1) Załącznik Nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 

2) Załącznik Nr 2 - Kopia formularza oferty Wykonawcy z dnia …………; 

3) Załącznik Nr 3 - Wzór Protokołu odbioru; 

4) Załącznik Nr 4 – Wzór oświadczenia dla celów podatkowych. 

 



    
 
 


