Załącznik nr 2 do SIWZ - ZPK-P/2019/05/01:

Umowa realizacji
zamówienia publicznego ZPK-P/2019/05/01
zawarta w dniu …………………….. 2019 r.
pomiędzy
Województwo Podkarpackie
al. Łukasza Cieplińskiego 4,35-010 Rzeszów
NIP: 8133315014; REGON: 690581324
Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu
ul. Tadeusza Kościuszki 2,37-700 Przemyśl
NIP: 7951049759; REGON: 005070324
reprezentowany przez:
Jerzy Wolski - Dyrektor
Pełnomocnictwo - Uchwała Nr 415/8703/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w
Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Barbara Fedasz- Główny Księgowy - kontrasygnata
zwanym dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………..………. (nazwa wykonawcy)
………………………. ………………………………………………. (adres wykonawcy)
NIP: ……………………; KRS: ………………………………; (identyfikatory wykonawcy)
reprezentowany przez
……………………………….……..
zwany dalej Wykonawcą
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie i
dostarczenie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych:
Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz
Lasów Janowskich” znak sprawy ZPK-P/2019/05/01 przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
wybrany został Wykonawca i zostaje z nim zawarta umowa o następującej treści:
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§1
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie przez wykonawcę Zamawiającemu
dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza
Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów
Janowskich.
2. Wykonawca zrealizuje umowę zgodnie z:
a. złożoną ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy i
b. szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który jest załącznikiem nr 1 do
SIWZ - ZPK-P/2019/05/01 i stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Oba załączniki wymienione w ustępie 2 niniejszego paragrafu stanowią integralne części
niniejszej umowy.
4. Umowę należy wykonać z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawnych
oraz dotychczasowych opracowań, wyników badań i prac inwentaryzacyjnych,
przeprowadzonych na obszarze objętym opracowaniem.
5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy z najwyższą starannością,
w szczególności Wykonawca odpowiada, za jakość i terminowość wykonania umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie umowy przez osoby wskazane w
złożonej przez niego ofercie, posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
doświadczenie i wykształcenie lub zastąpić je osobami posiadającymi tożsame
kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie.
7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach
mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Umowy.
8. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców oraz
osób, za pomocą których wykonuje Umowę, jak za własne działania i zaniechania.
9. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z Zamawiającym w dobrej wierze w celu
realizacji przedmiotu umowy w sposób staranny i terminowy, rzetelnie informować
Zamawiającego o sposobie wykonywania przedmiotu Umowy, w tym aktywnie
przedstawiać

sposoby

rozwiązywania

ewentualnych

trudności

organizacyjnych

utrudniających należytą realizację przedmiotu umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnego zrealizowania przedmiotu umowy od dnia
zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2021 r., z zastrzeżeniem, następujących terminów:
1) Etap I – z terminem wykonania do dnia 20 marca 2020 r.,
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2) Etap II - z terminem wykonania do dnia 15 marca 2021 r.,
3) Etap III – z terminem wykonania nie później niż do 30 czerwca 2021 r.
2. Do potwierdzenia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy niezbędne jest
protokolarne jego odebranie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Podpisany bez
zastrzeżeń protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
3. Zamawiający dokona oceny wykonania przedmiotu umowy, w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty jego przekazania.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w ustępie 3,
w przedmiocie umowy braków, wad, uchybień, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy
termin 14 dni kalendarzowych na dokonanie wskazanych w protokole odbioru poprawek
i uzupełnień. Po dokonaniu przez Wykonawcę poprawek i uzupełnień, Zamawiający
dokona ich ponownej oceny w ciągu 7 dni kalendarzowych.
5. W przypadku ponownego stwierdzenia przez Zamawiającego w poprawionej przez
Wykonawcę dokumentacji braków, wad, uchybień, Zamawiający ma prawo odstąpić od
umowy w trybie natychmiastowym. Uzasadnienie odstąpienia od umowy zostanie zawarte
w protokole odbioru.
6. Zamawiający zastrzega sobie na każdym etapie wykonywania przedmiotu umowy
możliwość wprowadzania dowolnej liczby uwag do przygotowanych przez Wykonawcę
materiałów oraz przeprowadzenia dowolnej liczby kontroli wykonywania przez
Wykonawcę przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego
odniesienia się do wskazywanych przez Zamawiającego uwag.
§3
1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączone i nieograniczone
autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach umowy i że opracowanie
jest wolne od jakichkolwiek wad prawnych lub roszczeń osób trzecich, a korzystanie z nich
przez Zamawiającego lub inne osoby zgodnie z mową nie będzie naruszać praw własności
intelektualnej, ani żadnych innych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów i
dóbr osobistych.
2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Opracowania
na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku, a w szczególności na dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;
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b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: drukarską, techniką magnetyczną
na kasetach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową,
techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych
do tej formy zapisu;
c) publiczne wyświetlanie, odtwarzanie;
d) użyczanie, najem, wymiana nośników, na których opracowanie zostało zapisane;
e) sporządzanie wersji obcojęzycznych;
f) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
g) wykorzystywanie na stronach internetowych;
h) wykorzystywanie w utworach multimedialnych;
i) wykorzystywanie fragmentów opracowania do celów promocyjnych i reklamy;
j) publiczne udostępnianie opracowania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w nieograniczonej ilości nadań
i wielkości nakładów.
k) wykorzystywanie opracowania lub jego fragmentów do realizacji zadań
Zamawiającego.
3. Zamawiający ma prawo do wprowadzania poprawek i zmian do zaakceptowanego
opracowania, a ponadto Wykonawca udziela Zamawiającemu bezterminowego,
wyłącznego prawa zezwalania na dokonywanie opracowań lub wyciągów z opracowania, a
także do korzystania z opracowań i rozporządzanie nimi w sposób określony w ust. 2.
4. Zamawiający ma prawo do przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z umowy
na osoby trzecie.
§4
1. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej
oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacją przedmiotu umowy, w tym
wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich oraz własności egzemplarzy.
2. Z tytułu należytego wykonania umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy
łączne wynagrodzenie brutto w kwocie ………..………………….. zł (słownie
złotych:……………………………………), w tym za etap I kwotę …………………… zł;
za etap II kwotę ……………………………… zł; za etap III kwotę …………………… zł,
zgodnie ze złożoną ofertą.
3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie przez Zamawiającego
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, podany na fakturze, w terminie 30 dni od
Strona 4 z 7

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, po każdorazowym odbiorze etapu
realizacji umowy.
4. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
§5
1. Strony ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień
umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości
łącznego wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem ust. 2,
niniejszego paragrafu.
2. W razie wystąpienia opóźnienia w oddaniu prac dotyczących poszczególnych etapów lub
naruszenia innych terminów określonych w umowie lub z niej wynikających, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości łącznego
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2, za
każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia.
3. Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wartości łącznego wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 2, o wartość naliczonych kar
umownych.
4. W przypadku, gdy wartość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższy
wysokość kar umownych określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, Zamawiającemu
przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych
§6
1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji za braki, wady, uchybienia na okres
……. miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
2. Za datę odbioru końcowego bez zastrzeżeń uznaje się dzień podpisania przez
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, zamykającego rzeczową realizację umowy.
3. W przypadku ujawnienia, w okresie udzielonej gwarancji braków, wad, uchybień w
przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych przez
Zamawiającego braków, wad uchybień w przedmiocie umowy w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie.
4. W przypadku nie usunięcia braków, wad, uchybień w terminie, o którym mowa w ust. 3,
lub uchylania się Wykonawcy od usunięcia braków, wad, uchybień, Zamawiający naliczy
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kary umowne zgodnie z § 5 ust. 2 Umowy oraz zastrzega sobie prawo usunięcia braków,
wad i uchybień na koszt Wykonawcy.
§7
1. Celem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca najpóźniej w dniu
podpisania umowy wniesie w uzgodnionej formie zabezpieczenie w wysokości 2%
wartości umowy (brutto).
2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30
dni od dnia końcowego odbioru przedmiotu zamówienia i uznania go przez Zamawiającego
za należycie wykonany.
§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie jednego
miesiąca od zaistnienia następujących okoliczności:
a) podania przez Wykonawcę w składanych dokumentach potwierdzających wykonanie
przedmiotu umowy oraz poszczególnych etapów, niepełnych lub nieprawdziwych
danych oraz informacji;
b) nieprzedłożenia przez Wykonawcę w terminach, o których mowa w § 2 ust. 1,
protokołów odbioru wykonania umowy;
c) Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie wykonuje zobowiązań
wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie, a suma kar umownych
przekroczy wartość 30% wartości Umowy, określonej w § 4 ust. 2 umowy;
d) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpiło zajęcie znacznej części
majątku Wykonawcy, albo złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;
e) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji.
2. Zamawiający może odstąpić od zawartej Umowy, jeżeli zajdzie istotna zmiana okoliczności
powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawcy
należy się wynagrodzenie za część umowy wykonaną do momentu złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia o odstąpieniu.
3. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym,
przez cały okres wykonywania Umowy, w przypadku, gdy Zamawiający powiadomił
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pisemnie Wykonawcę, iż nie będzie mógł pokryć zobowiązań finansowych wynikających
z umowy, w terminie jednego miesiąca od otrzymania takiego zawiadomienia.
§9
Po zakończeniu umowy, Wykonawca zobowiązany jest trwale usunąć z systemów
informatycznych, którymi posługiwał się w celu wykonania umowy, wszelkich informacji
dotyczących sposobu realizacji umowy.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustaw: prawo zamówień publicznych, o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
2. Strony zobowiązują się współpracować w dobrej wierze w celu zakończenia każdego sporu,
jaki może powstać w związku z wykonywaniem Umowy. W sytuacji, w której polubowne
zakończenie sporu nie zostanie osiągnięte w terminie jednego miesiąca od zaistnienia
takiego sporu, sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygnięcia takiego sporu będzie sąd
miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić w formie pisemnej, w formie aneksu podpisanego
przez każdą ze stron, pod rygorem nieważności.
4. Umowa wraz z następującymi załącznikami:
a. załącznik nr 1 – złożona oferta Wykonawcy;
b. załącznik nr 2 - szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który jest
załącznikiem nr 1 do SIWZ- ZPK-P/2019/05/01 stanowiącymi integralną całość.
5. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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