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Cześć II     SIWZ       
                                                                                  K-IO…………. 

 
Projekt umowy 

 

Umowa Nr ………/K-IO/2014  
 

zawarta w dniu ………………..….. 2014 roku w Kołobrzegu pomiędzy Gminą Miasto 
Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu, 78 -100 przy ul. Ratuszowej 13 (NIP 671-16-98-541, 
Regon 330920736) zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez 
Prezydenta Miasta Kołobrzeg – Janusza Gromka 
a 
a …………………………………………… mający swą siedzibę 
w…………………………………. przy ul. …………….., NIP …………………… / REGON 
………………….., figurujący w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 
………………………….., zwanym dalej w tekście Wykonawcą, którego reprezentuje:  
…………………………………….-…………………………………………. 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze 
przeprowadzenia przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)  
  
 została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na przeprowadzeniu inwentaryzacji i waloryzacji 

przyrodniczej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, 

Gminę Kołobrzeg,  Gminę oraz Gminę Ustronie  Morskie  oraz  opracowanie  dokumentu pod 

nazwą: ,,Waloryzacja przyrodnicza nadmorskiego obszaru funkcjonalnego 

obejmującego Gminę  Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz Gminę Ustronie 

Morskie”, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną 

ofertą. 

2. Dokument pod nazwą: ,, Waloryzacja przyrodnicza nadmorskiego obszaru 

funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz Gminę 

Ustronie Morskie powinien zawierać następujące części:  

Część I: ,,Waloryzacja przyrodnicza nadmorskiego obszaru funkcjonalnego 

obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz Gminę 

Ustronie Morskie” 

Część II: ,, Waloryzacja przyrodnicza Gminy Miasto Kołobrzeg”- opis szczegółowy 

Część III: ,,Waloryzacja przyrodnicza Gminy Kołobrzeg” – opis szczegółowy  

Część IV: ,,Waloryzacja przyrodnicza Gminy Ustronie Morskie” – opis szczegółowy. 
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3. Realizacja przedmiotu umowy obejmuje następujące etapy: 
Etap I  -  Przygotowanie do realizacji, analiza dokumentacji, badania terenowe 
Etap II -  Opracowanie projektu dokumentacji, spotkania robocze (rady techniczne)   i 

uzgodnienia 
Etap III – Przekazanie gotowej dokumentacji Zamawiającemu, weryfikacja dokumentacji, 

czynności odbiorowe. 
 

4. Przedmiot umowy wykonywany jest w ramach projektu pn.: „Rozwój miejskiego obszaru 
funkcjonalnego na podstawie wstępnie zdiagnozowanych zależności pomiędzy 
nadmorskimi gminami: Gminą Miasto Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg oraz Gminą Ustronie 
Morskie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Techniczna 2007-2013 i „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki 
samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” 
ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w III cz. SIWZ. 
6. Kategoria przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) : 

90.71.24.00-5 - usługi planowania strategii zarządzania zasobami naturalnymi i ich ochrony  
90.71.00.00-7- zarządzanie środowiskiem naturalnym 
90.71.13.00-7- analiza wskaźników  ekologicznych innych  niż dotyczących branży  budowlanej  
90.71.15.00-9- monitoring środowiska naturalnego inny niż dotyczący branży budowlanej  
90.71.10.00-4- ocena oddziaływań na środowisko innych niż powodowanych przez branżę 

budowlaną 

 
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia, o którym w § 1  
w terminie do  15 stycznia 2015 r.  

2. Terminy realizacji poszczególnych etapów ustalone zostaną w harmonogramie  realizacji 
zadania. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram oraz 
metodologię prowadzenia prac i spotkań roboczych (rad technicznych) najpóźniej w 
ciągu 7  dni od podpisania umowy. Wszelkie zmiany w harmonogramie i metodologii 
wymagają pisemnej akceptacji obu stron. 
 

§ 3 
1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w wersji: 

a) papierowej po 6 egzemplarzy każdego z dokumentów.  Trzy (3)  egzemplarze- po 
jednym dla każdej z gmin - powinny być wydane w utwardzonej obwolucie, trwale 
zszyty i zawierać wszelkie dane, na których została oparta delimitacja obszaru, 

b) elektronicznej (format edytowalny .doc lub równoważny oraz .pdf) na zewnętrznym 
nośniku danych w 6 kopiach. 

2. W trakcie odbioru Zamawiający dokona oceny dokumentów, w szczególności pod kątem 
spójności i zgodności z przedmiotem umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń do przekazanych 
dokumentów, w zakresie określonym w ust. 2, w terminie 5 dni roboczych od dnia 
przekazania mu dokumentów przez Wykonawcę określając termin ustosunkowania się do 
zastrzeżeń i dokonania niezbędnych modyfikacji w dokumentacji. 

4. Odbiór zmodyfikowanego dokumentu odbywa się na zasadach określonych w ust. 2-3. 

http://www.przetargi.egospodarka.pl/Ocena-oddzialywan-na-srodowisko-innych-niz-powodowanych-przez-branze-budowlana
http://www.przetargi.egospodarka.pl/Ocena-oddzialywan-na-srodowisko-innych-niz-powodowanych-przez-branze-budowlana
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5. Jeżeli podczas odbioru lub spotkań roboczych przedstawiciele Zamawiającego stwierdzą 
niewielkie uchybienia w jakości realizowanych  prac, wówczas w protokole końcowym  
określone zostaną zobowiązania wykonawcy do likwidacji usterek oraz termin ich 
usunięcia. 

6. Odbiór bez zastrzeżeń  kompletnego przedmiotu umowy zostanie potwierdzony 
podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołem ostatecznego  odbioru bez 
zastrzeżeń i będzie stanowić podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za 
wykonanie usługi. Podpisanie protokołu odbioru końcowego „bez zastrzeżeń” następuje 
w przypadku  przedłożenia Liderowi Projektu  protokołów z odbioru (,,bez zastrzeżeń’) dla   
poszczególnych części dokumentacji: 

1) protokołu odbioru części I dokumentacji pn. ,,Waloryzacja przyrodnicza nadmorskiego 
obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Kołobrzeg oraz 
Gminę Ustronie Morskie” podpisanego przez Wykonawcę, Zamawiającego oraz 
upoważnionych przedstawicieli Gmin Partnerskich tj. Gminy Kołobrzeg oraz Gminy 
Ustronie Morskie, 

2) protokołu odbioru  części II dokumentacji tj. ,,Waloryzacji przyrodniczej Gminy Miasto 
Kołobrzeg” podpisanego przez Wykonawcę oraz upoważnionych przedstawicieli Gminy 
Miasto Kołobrzeg , 

3) protokołu odbioru  części III dokumentacji tj. ,,Waloryzacji przyrodniczej Gminy Kołobrzeg” 
podpisanego przez Wykonawcę oraz upoważnionych przedstawicieli Gminy Kołobrzeg, 

4) protokołu odbioru  części IV dokumentacji tj. ,,Waloryzacji przyrodniczej Gminy Ustronie 
Morskie” podpisanego przez Wykonawcę oraz upoważnionych przedstawicieli Gminy 
Ustronie Morskie. 

7. Osobami uprawnionymi do nadzorowania realizacji zamówienia oraz odbioru przedmiotu 
umowy w imieniu Zamawiającego są : 
a) z ramienia Gminy Miasto Kołobrzeg: Katarzyna Bartosiak –podinspektor ds. ekologii i 

ochrony przyrody oraz  Bożena Karaszewska – Kierownik Referatu Inżynierii i Ochrony 
Środowiska  

b) z ramienia Gminy Kołobrzeg: Aleksandra Szczygielska – inspektor ds. ochrony 
środowiska i gospodarki komunalnej 

c) z ramienia Gminy Ustronie Morskie: Wiesława Świecka – Kierownik Referatu 
Gospodarki Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego I Rolnictwa  

8. Wykonawca zobowiązuje się współdziałać z Zamawiającym oraz Gminą Miasto 
Kołobrzeg, Gminą Kołobrzeg i Gminą Ustronie Morskie w wykonaniu przedmiotu umowy. 

9. Osobami uprawnionymi do  reprezentowania Wykonawcy w procesie odbioru 
są……………………………………………………………………………………………………. 

10.  Wykonawca sporządzi dokumentację fotograficzną oraz przygotuje krótką informację na 
temat przebiegu spotkań i przekaże je Zamawiającemu na nośniku elektronicznym, nie 
później niż w trzecim dniu roboczym po zakończeniu spotkania. 

11. Zamawiający zastrzega prawo do publikowania projektu dokumentu na stronie 
http://mof.kolobrzeg.pl/ w celu zebrania uwag od lokalnej społeczności. W tym przypadku 
Wykonawca na polecenie Zamawiającego przygotuje prezentację projektu w formacie 
.ppt (lub innym umożliwiającym zamieszczenie materiału na stronie internetowej),  
zbierze i wraz z Zamawiającym  rozpatrzy wniesione uwagi i  wprowadzi ewentualne 
zmiany w dokumencie. 

12.  Wykonawca zobowiązuje się do udziału w min. 4 spotkaniach roboczych (radach 
technicznych). Spotkania robocze muszą zostać przeprowadzone dla każdego z 
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Partnerów realizujących projekt. Harmonogram spotkań roboczych Wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza łączenie spotkań  poprzez przeprowadzenie 
ich w tym samym miejscu i czasie. 

13. Wykonawca na polecenie Zamawiającego zaprezentuje dokument waloryzacji na  
jednym posiedzeniu  Komisji Rady Miasta Kołobrzeg  oraz  ewentualnie na  jednym 
posiedzeniu Rady Gminy Kołobrzeg oraz  jednym posiedzeniu Rady Gminy Ustronie 
Morskie. 

14. Zamawiający posiada prawo bieżącego kontrolowania jakości wykonywanej usługi i 
postępów w jej realizacji.  

15.  Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pisemną  
informację o stanie zaawansowania prac nad wykonaniem przedmiotu umowy oraz 
udzielić wyjaśnień, w terminie określonym przez Zamawiającego w stosownym piśmie. 

16.  Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania w toku prac uzasadnionych uwag  
 i opinii Zamawiającego. 

17. Zamawiający zastrzega  prawo do udziału  przedstawicieli Zamawiającego oraz 
Przedstawicieli Gmin Partnerskich nadzorujących wykonanie usługi  w pracach 
terenowych ( terminy do ustalenia z Wykonawcą). 

 
§ 4 

1. Strony ustalają, ze obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu nieograniczonego 
ofertą   Wykonawcy, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu. 

2. Kwota wynagrodzenia  brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania w 
tym koszt  uzyskania map, koszt uzgodnień, pozyskania wyników badań i materiałów 
stanowiacych własność innych instytucji i organów, badań terenowych Koszt 
przygotowania projektów dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, koszt udziału 
w min. 4 spotkaniach  roboczych (obligatoryjnie)  oraz posiedzeniach rady miasta/ radach  
gmin partnerskich, Koszt przygotowania i dostarczenia ostatecznej wersji dokumentacji w 
wersji papierowej i elektronicznej Koszt udziału w czynnościach odbiorowych oraz 
podatek VAT. Wartość ryczałtowa zadania jest sumą kwot  ryczałtowych za 
poszczególne rodzaje prac  zgodnie z Formularzem cenowym – zał. nr 3 do SIWZ i 
opisem przedmiotu zamówienia.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w §1 
niniejszej umowy, wynosi: .........................zł brutto, słownie wynagrodzenie brutto 
wynosi: ……………………………………………………… zł, w tym podatek VAT.  

4. Rozliczenie przedmiotu umowy można uregulować fakturami częściowymi po 
zakończeniu i odbiorze elementów wyszczególnionych w formularzu cenowym – zał. nr 3 
do SIWZ. 

5. Fakturę VAT należy wystawić na: Gminę Miasto Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13,  
78-100 Kołobrzeg, NIP 671-16-98-541 i złożyć w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta 
Kołobrzeg w pok. 206. Zamawiający dokona zapłaty, o której mowa w ust. 3 w terminie 
do  14  dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury, jednak nie później niż 
28.02.2015 r.  

6. Przez dzień zapłaty rozumie się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Zamawiający oświadcza, że środki na pokrycie kosztu realizacji zadania przewidziano  

 w  Wieloletniej Prognozie Finansowej na  lata 2014- 2018. 
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8. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie 
niniejszej umowy na osoby trzecie. 

9. Sposób oznakowania faktur (logotypy) zostanie ustalony po podpisaniu umowy. 
 

§ 5 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 

a) Wykonawca  w ciągi 14 dni od podpisania Umowy nie rozpoczął prac bez 
uzasadnionych przyczyn  oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego 
złożonego na piśmie, 

b) Wykonawca przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 3 tygodnie,  
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

c) Wykonawca nie realizuje  prac zgodnie z harmonogramem, nie uczestniczy w 
spotkaniach roboczych,  nie przedkłada na wezwanie Zamawiającego pisemnych 
informacji o stanie zaawansowania prac nad wykonaniem przedmiotu umowy oraz  
nie udziela wyjaśnień, w terminie określonym przez Zamawiającego w stosownym 
piśmie lub udziela informacji niezgodnych z faktycznym stanem zaawansowania prac.  

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca  
nie odpowiada obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty 
wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości  
o okolicznościach wymienionych w ust.1 i powinno nastąpić w formie pisemnej  
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 6 

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy 
prac : 

 Siłami własnymi –……….%, 
 Siłami podwykonawców – …………..%.   
2. Zakres prac, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców dotyczy                            

prac związanych z ……………………………………………………………………………... 
3. Nie dopuszczalne jest zawieranie umów przez podwykonawcę z dalszymi 

podwykonawcami. 
4. Zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy wskazanego w ofercie, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych a art. 26 ust 2b 
ustawy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 4 wyłącznie wtedy, gdy 
wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6. Za działania lub zaniechania podmiotów, którym Wykonawca powierzył wykonanie 
zadania Wykonawca odpowiada jak za własne.  

7. W przypadku, kiedy Wykonawca całość prac objętych umową wykona w 100% siłami 
własnymi, zapisów ust. 2 do 6 nie stosuje się. 

 
 

§ 7 
1. Strony postanawiają, iż obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust.1   w wysokości 

0,2 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust 3 za każdy dzień przekroczenia 
terminu, 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust 3, 

c) za nie usunięcie w terminie wad  stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia 
wyznaczonego na ich usunięcie za każdy dzień przekroczenia terminu. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy  
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
wskazanego w § 4 ust 3. 

4. Kary umowne będą potrącane przez Zamawiającego z  wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 4 ust 3. 

5. W przypadku utraty przez Zamawiającego dofinansowania ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

2007-2013 i „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu 

terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego 

przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty 

Zamawiającemu odszkodowania w wysokości utraconego dofinansowania dla tej części 

zadania . 

§ 8 
1. Zamawiający nie przewiduje zmian istotnych postanowień umowy.  
2. Zmiana ustawowej stawki VAT na realizowany przedmiot umowy  nie może być 

podstawą zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia określonego w § 4 ust.3. 
 

§ 9 
1. Wykonawca oświadcza, że opracowując dokumenty będące przedmiotem umowy  

nie naruszy praw osób trzecich i przekaże Zamawiającemu przedmiot Umowy w stanie 
wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.  

2. W ramach przysługującego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów wykonanych w ramach realizacji 
umowy na wszystkich znanych w dniu przeniesienia polach eksploatacji, zgodnie  
z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi prawach pokrewnych (Dz. U.  
z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z pózn. zm.),   w szczególności w zakresie: 
a) utrwalania zwielokrotniania utworów w całości lub w części poprzez wytwarzanie 

egzemplarzy jakąkolwiek techniką (w tym drukarską czy cyfrową); 
b) obrotu oryginałami lub egzemplarzami poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczanie 

lub najem oryginałów lub egzemplarzy; 
c) rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej w lit. „b”  

w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, 
odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
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wybranym, również poprzez wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie  
w sieci internetowej, z zastrzeżeniem konieczności wskazania Wykonawcy jako twórcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego w ramach przysługującego 
wynagrodzenia, prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
opracowań wszystkich utworów wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy. 
Zezwolenie niniejsze obejmuje w szczególności dokonywanie wszelkich zmian  
i przeróbek utworów, w tym również wykorzystanie ich w części lub całości, 
rozporządzanie nimi oraz łączenie z innymi utworami. 

4. Przejście majątkowych praw autorskich do utworów oraz prawa zezwolenia  
na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań utworów następuje z chwilą 
dostarczenia utworu Zamawiającemu. 

5. Przejście majątkowych praw autorskich powoduje przejście na Zamawiającego,  
w ramach przysługującego wynagrodzenia, własności egzemplarza utworu (nośnika,  
na którym dostarczono dany utwór). 

6. Strony uzgadniają, że Zamawiający lub inny podmiot wskazany przez Zamawiającego 
może sporządzać obcojęzyczne wersje dokumentów stanowiących przedmiot umowy. 

7. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, w zakresie 
określonym w ust. 3 zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy należnym z tytułu 
wykonania niniejszej umowy. 

§ 10 
Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, 
technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne dotyczące 
drugiej strony uzyskane od drugiej strony – niezależnie od formy przekazania tych informacji 
i ich źródła. 

§ 11 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
oraz Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 

 
§ 12 

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień niniejszej umowy będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 
§ 13 

Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, cztery  
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 

§ 14 
Integralną część umowy stanowią: 
a) załącznik nr 1:  Formularz oferty 
b) załącznik nr 2:  Opis przedmiotu zamówienia (cz. III SIWZ) 

 
 
Zamawiający        Wykonawca 

 


