Załącznik nr 7 B do SIWZ
Wzór umowy do zadań nr: 2-7, 10-12
UMOWA Nr WOF.261.109.2.3.4.5.6.7.10.11.12.2019.HŁ*
zawarta w dniu ................... w Białymstoku, pomiędzy Regionalną Dyrekcją Ochrony
Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23 15 – 554 Białystok, NIP: 542-310-6553, REGON 200240241, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: …………. –
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku,
a
............................................................................................................................., zwanym dalej
„Wykonawcą”, (nr KRS, PESEL w zależności od formy prowadzonej działalności przez
Wykonawcę), którego reprezentuje: .......................................................................
zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”,
o następującej treści:
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), na wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu
wiedzy o przedmiotach ochrony oraz uwarunkowaniach ich ochrony w obszarach Natura
2000 Dolina Górnej Narwi PLB200007, Dolina Górnej Rospudy PLH200022, Ostoja w
Dolinie Górnej Narwi PLH200010, Ostoja Suwalska PLH200003, Ostoja Augustowska
PLH200005, Puszcza Białowieska PLC200004 i Ostoja Knyszyńska PLH200006, została
zawarta umowa, zwana dalej ”Umową” o następującej treści.
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę, której przedmiot
stanowi wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach
ochrony oraz uwarunkowaniach ich ochrony w obszarach Natura 2000 Dolina Górnej
Narwi PLB200007, Dolina Górnej Rospudy PLH200022, Ostoja w Dolinie Górnej Narwi
PLH200010, Ostoja Suwalska PLH200003, Ostoja Augustowska PLH200005, Puszcza
Białowieska PLC200004 i Ostoja Knyszyńska PLH200006, w zakresie zadania:*
1) zadanie …
2) …
2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy, zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, niniejszej Umowie oraz ofercie
Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.
4. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk
przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku
Danych o Zasobach Przyrodniczych”, dofinansowanego ze środków Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
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§2
1. Przedmiot Umowy wykonywany będzie przez Wykonawcę w ścisłej współpracy z
Zamawiającym.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy przy pomocy osób
wskazanych w Wykazie osób, które będą uczestniczyć przy realizacji zamówienia
(załącznik nr 4 i załącznik nr 9 do SIWZ), którymi dysponuje Wykonawca przy realizacji
Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 13.
3. Wszelkie projekty, dokumenty, harmonogramy, informacje, itp. wytworzone przez
Wykonawcę w toku realizacji Umowy wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek udzielanych
przez Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu
Umowy na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym.
5. Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywania Umowy oraz jej jakość na
każdym etapie realizacji, m.in. poprzez:
1) żądanie przygotowania harmonogramu prac wchodzących w zakres przedmiotu
zamówienia, zawierającego m.in. planowane terminy wykonania badań terenowych, a
także wskazanie terminu jego przedłożenia Zamawiającemu;
2) żądanie pisemnych sprawozdań z dotychczas wykonanych prac w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego;
3) przeprowadzenie dowolnej liczby kontroli jakości wykonywania przez Wykonawcę
przedmiotu zamówienia, w terminie przez siebie wyznaczonym, w zakres których
wchodzą m.in. wizje terenowe oraz spotkania z Wykonawcą.
6. Do wykonywania czynności kontrolnych Zamawiający upoważnia swoich przedstawicieli:
1) ……………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………
7. Do kontaktu z Zamawiającym i udzielania mu informacji oraz wyjaśnień, Wykonawca
wyznacza swojego przedstawiciela: ……………………………………….., tel. …..
§3
Wykonawca wykona przedmiot Umowy w terminie ostatecznym do 16 października 2020 r.
§4
1. Wykonawca przed ostatecznym złożeniem dokumentacji może zwrócić się do
Zamawiającego o wstępną jej weryfikację w terminie nie późniejszym niż 30 dni przed
upływem ostatecznego terminu wykonania przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu dokumentacji inwentaryzacji
przyrodniczej zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1 do Umowy, w wersji drukowanej i elektronicznej, w terminie określonym w
§ 3, w godzinach pracy urzędu.
3. Zamawiający dokona oceny dokumentacji inwentaryzacji przyrodniczej złożonej przez
Wykonawcę, pod względem jej poprawności i kompletności.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków i uchybień w złożonej przez
Wykonawcę dokumentacji, o której mowa w ust. 2, Zamawiający udzieli Wykonawcy
dodatkowego terminu na dokonanie poprawy braków i uchybień wskazanych pisemnie
przez Zamawiającego i jednocześnie zażąda zapłaty kary umownej na zasadach i w
wysokości określonej w § 8 ust. 2 pkt. 2. Dodatkowy termin na dokonanie poprawy
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braków i uchybień oraz dostarczenie Zamawiającemu poprawionej przez Wykonawcę
dokumentacji nie może być dłuższy niż 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania
za pośrednictwem poczty elektronicznej pisemnego wskazania braków i uchybień przez
Zamawiającego.
5. W przypadku ponownego stwierdzenia przez Zamawiającego braków i uchybień w
poprawionej przez Wykonawcę dokumentacji, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy
i żądać zapłaty kary umownej, zgodnie z zasadami określonymi w § 8 ust. 2 pkt 1.
6. Podstawę odbioru przedmiotu Umowy stanowić będzie protokół odbioru stwierdzający
należyte wykonanie zadania.
7. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 6, powinien zawierać w szczególności:
1) dzień odbioru przedmiotu zamówienia,
2) opis odbieranego przedmiotu zamówienia,
3) informację o braku albo o istnieniu wad w realizacji przedmiotu zamówienia,
4) podpisy stron biorących udział w odbiorze.
8. W okresie 12 miesięcy od daty odbioru końcowego, o którym mowa w § 3, Zamawiający
będzie miał prawo wystąpić do Wykonawcy z prośbą o złożenie wszelkich wyjaśnień i
uzasadnień dotyczących szczegółów w wykonanym przedmiocie umowy, w ramach
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6.
§5
1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem przedmiotu umowy tak
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym,
Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze
przed upływem terminu do wykonania przedmiotu umowy.
2. W przypadku odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający ma prawo żądać zapłaty
kary umownej w kwocie określonej w § 8 ust. 2 pkt 1.
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości:*
1) zadanie ..: …….. zł brutto,
2) …...
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu
zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz wynagrodzenie za przeniesienie na
Zamawiającego majątkowych praw autorskich do utworzonego dzieła.
3. Rozliczenia finansowe za wykonanie usługi będą dokonywane po każdym etapie jej
realizacji na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej przez Wykonawcę.
4. Odbiór dokumentacji, o której mowa w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do
Umowy), dokonany przez strony umowy bez zastrzeżeń na podstawie protokołu odbioru,
stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku za wykonanie
przedmiotu zamówienia.
5. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie przelewu na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia
zaakceptowania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur.
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6. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest: Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Białymstoku, 15 – 554 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23.
7. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiającego.
8. Zamawiający oświadcza, że jest podmiotem zaliczanym do sektora finansów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 869 z późn. zm.).
§7
1. Opracowania odebrane na podstawie protokołu, o którym mowa w § 4 ust. 6, stanowią
własność Zamawiającego.
2. 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 wykonywania obowiązków określonych w umowie - nabywa Zamawiający bez
ograniczenia czasowego i terytorialnego, w polach eksploatacyjnych w szczególności
obejmujących:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
4) tłumaczenia, przystosowywania zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany
w utworze, modyfikowanie utworu, tworzenie w oparciu o utwór innych utworów.
2. Zamawiający jest wolny w wyznaczaniu terminu rozpowszechnienia utworów. Nie
rozpowszechnianie utworów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie
powoduje powrotu praw oraz własności przedmiotu, na którym utwory utrwalono.
3. Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do niewykonywania, przez
czas nieoznaczony autorskich praw osobistych przysługujących mu do utworu, co do
których autorskie prawa majątkowe przysługują Zamawiającemu. W szczególności
Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do nie wykonywania: prawa
do autorstwa utworu, do udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i
formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym
udostępnieniu utworu publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.
4. Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego przez czas
nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych.
5. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1-2, obejmuje nabycie prawa do wykonywania praw
zależnych przez Zamawiającego, zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich
oraz nabycie prawa własności nośników, na których utrwalono utwór.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, obejmuje wynagrodzenie z tytułu
przeniesienia autorskich praw majątkowych do całości utworów, praw zależnych, z tytułu
ich eksploatacji na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 oraz pozostałych uprawnień
opisanych w niniejszym paragrafie.
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7. 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.
8. 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 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), przysługują mu
nieograniczone prawa autorskie,
2) opracowanie nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie
jest obciążone prawami osób trzecich.
§8
1. W razie wystąpienia opóźnienia w oddaniu prac w ramach realizacji przedmiotu Umowy,
w terminie określonym w § 3, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w
wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, którego
dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia.
2. W razie nienależytego wykonania Umowy Zamawiający ma prawo:*
1) odstąpić od Umowy/w zakresie zadania, którego dotyczy nienależyte wykonanie*, i
zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 30 % umówionej kwoty wynagrodzenia za
przedmiot umowy w zakresie tego zadania,
2) udzielić dodatkowego terminu do należytego wykonania przedmiotu zamówienia i
jednocześnie zażądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wynagrodzenia za
przedmiot umowy, którego dotyczy opóźnienie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
liczony od dnia otrzymania pisemnego wskazania braków i uchybień.
3. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 30 % umówionej kwoty
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, gdy Wykonawca odstąpi od Umowy z
przyczyn leżących po jego stronie.
4. Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wartości wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu Umowy o wartość naliczonych kar.
5. 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 określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
6. Strony wyłączone są z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
Umowy spowodowane działaniami siły wyższej.
§9
Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie istotnych okoliczności powodujących, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
§ 10
1. Wykonawca oświadcza, iż w ramach rękojmi, gwarantuje nieodpłatne usunięcie wad,
omyłek i błędów w przedmiocie Umowy - zauważonych i zgłoszonych przez
Zamawiającego w terminie jednego roku od protokolarnego końcowego odbioru
przedmiotu umowy.
2. Wady, omyłki i błędy o których mowa w ust. 1 zostaną usunięte przez Wykonawcę w
terminie wskazanym przez Zamawiającego.
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3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia błędów z powodu wysokich kosztów ich
usunięcia.
4. W przypadku nie usunięcia wad, omyłek i błędów w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownej w wysokości 30 %
umówionej kwoty wynagrodzenia za przedmiot umowy, którego to dotyczy.
§ 11
Jeżeli w toku wykonywania Umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie okoliczności, które
dają podstawę do oceny, że przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w terminie,
niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego o niebezpieczeństwie wystąpienia
opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy, wskazując prawdopodobny czas opóźnienia i
jego przyczynę. Zamawiający może udzielić dodatkowego terminu do wykonania przedmiotu
zamówienia i jednocześnie żądać zapłaty kary umownej w kwocie określonej w § 8 ust. 1.
§ 12
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. Wykonawca nie ma prawa do
podejmowania jakichkolwiek zobowiązań na rzecz Zamawiającego.
§ 13
1. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby wskazanej do realizacji przedmiotu zamówienia
pod warunkiem, że zaproponowana osoba spełnia warunki wiedzy i doświadczenia w
zakresie opisanego warunku dysponowania osobą oraz osoba ta otrzymałaby taki sam
bilans punktowy w kryterium doświadczenia i wiedzy.
2. Zmiana pracownika (ekspertów) musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i
zaakceptowana przez Zamawiającego.
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kluczowego pracownika, jeżeli uzna,
że kluczowy pracownik nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy, a
Wykonawca obowiązany jest go zmienić. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. Zmiana kluczowych pracowników nie stanowi zmiany postanowień Umowy, jednakże
zmiana taka wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony oraz uzyskania zgody
Zamawiającego.
§ 14
1. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami, które będą zawarte, muszą być zgodne z SIWZ
i niniejszą Umową oraz muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w
związku z wykonanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich
wykonywania, a będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub
braku należytej staranności.
3. Wykonawca obowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego wszelkie dokumenty
dotyczące Umowy Wykonawcy z podwykonawcami i realizacji prac objętych umową.
4. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić
nowych podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia.

6

§ 15
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
poprzez wydłużenie terminu, o którym mowa w § 3, maksymalnie do 16 listopada 2020 r.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 będzie możliwa, jeżeli będzie to niezbędne do
prawidłowego wykonania umowy, a wykonanie Umowy w terminie, o którym mowa w §
3, stanie się niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z powodu:
przedłużającej się procedury przetargowej i odwoławczej, zmiany przepisów prawa
mających wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy i konieczności jego
dostosowania do nowych przepisów, w przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby
niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od
Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, oraz którego
Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności, np. działania osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie Umowy.
3. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 2, termin, o którym mowa w
§ 3, ulega wydłużeniu o czas trwania przeszkód uniemożliwiających wykonanie Umowy,
jednak nie dłużej niż o okres wskazany w ust. 1.
4. Zmiana, o której mowa w ust. 1, nie spowoduje zmiany wysokości wynagrodzenia, o
którym mowa w § 6 ust. 1.
5. Zmiana, o której mowa w ust. 1, stanowi zmianę treści Umowy w rozumieniu § 18 ust. 1 i
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku posiada certyfikat Zarządzania
Środowiskowego, zgodnego z EMAS, w oparciu o Politykę Środowiskową zatwierdzoną
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.
2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Środowiskowej Zamawiającego
umieszczonej
na
jego
stronie
internetowej
pod
linkiem:
http://bialystok.rdos.gov.pl/system-ekozarzadzania-i-audytu-emas oraz, że jest świadomy
znaczenia zgodności z Polityką środowiskową przy realizacji postanowień umowy.
§ 17
Strony deklarują, że dążyć będą do rozwiązywania sporów powstałych na tle wykonywania
umowy w drodze negocjacji. W braku porozumienia w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia
negocjacji spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozpoznawane przez sąd
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 18
1. Wszelkie zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Prawo
zamówień publicznych.
3. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy,
a trzy dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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W umowie podpisywanej z wykonawcą zostaną wpisane dane zgodne z zakresem
najkorzystniejszej oferty wybranej dla danego zadania

Załączniki do umowy:
1) Opis przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem ewentualnych zmian dokonanych w
trakcie postępowania przetargowego)
2) Kopia formularza oferty Wykonawcy
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