Załącznik nr 3

UMOWA nr ZP.231.RPO.001.2021
zawarta w dniu ……. 2021 r.
pomiędzy:
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8, NIP: 583-20-94-563, REGON: 220934198
zwanym dalej „ Zamawiającym”,

w

Gdańsku,

reprezentowanym przez:
Marcina Osowskiego – Prezesa Zarządu
a
zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowanym przez:

wybranym w wyniku zapytania ofertowego na ocenę stanu zachowania stanowisk brzozy niskiej
i iglicy małej w rezerwacie przyrody „Mętne”,
łącznie dalej zwani „Stronami”.
§1
1.

Przedmiotem umowy jest ocena stanu zachowania stanowisk brzozy niskiej i iglicy małej
w rezerwacie przyrody „Mętne”. Zakres przedmiotu umowy określa opis przedmiotu
zamówienia zawarty w zapytaniu ofertowym nr ZP.231.RPO.001.2021, stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy terminowo,
z zachowaniem najwyższej staranności, swoją najlepszą wiedzą w dziedzinie, której
przedmiot umowy dotyczy i zaleceniami Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz niezbędny
sprzęt do realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie umowy, zapewnienie
warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne, stosowane na terenie
objętym pracami.
§2
Umowa została zawarta na czas oznaczony. Przedmiot umowy zostanie dostarczony
do siedziby Zamawiającego do dnia 13.08.2021 r., przy czym badania terenowe należy
zakończyć do 30.07.2021 r. i przekazać Zamawiającemu wersję wstępną Raportu w formie

pisemnej (strony Raportu powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane)
i elektronicznej (na płycie CD).
§3
1.
2.

3.

Strony uzgadniają, że wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy,
uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, wynosi brutto
………. zł (słownie: ………………………. zł).
Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na
fakturze/rachunku. Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego. Wynagrodzenie będzie wypłacone na rachunek Wykonawcy w terminie 14
dni od daty otrzymania faktury.
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku jest podpisany przez Strony
protokół wykonania przedmiotu umowy, stwierdzający wykonanie umowy bez wad,
sporządzony w ciągu 5 dni roboczych od przekazania ostatecznej wersji Raportu, która
została zaakceptowana przez Zamawiającego – przedmiotu umowy, o którym szczegółowo
mowa w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym
nr ZP.231.RPO.001.2021.
§4

1.

2.

Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego wykonania przedmiotu umowy (według
własnego uznania) tylko w przypadku okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy,
a także spowodowanych siłą wyższą, tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach.
Zapłata za częściowe wykonanie umowy nastąpi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego
przedstawionej przez Wykonawcę kalkulacji.
§5

1.
2.

3.
4.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wykonanie umowy przez osoby wskazane
do realizacji zamówienia w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
Wykonawca może dokonać zmiany osoby wskazanej do realizacji zamówienia w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy pod warunkiem, że proponowana osoba spełnia wymogi
określone w zapytaniu ofertowym nr ZP.231.RPO.001.2021 oraz posiada nie mniejsze
doświadczenie niż osoba wskazana przez Wykonawcę w ofercie. Zmiana wymaga uprzedniej
akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
z zastrzeżeniem powyższych ustępów.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykona
przy pomocy podwykonawców.

§6
1.
2.

Po przekazaniu przedmiotu umowy (wstępna wersja Raportu) w terminie wskazanym w § 2
(30.07.2021 r.) Zamawiający w ciągu kolejnych 7 dni dokona jego oceny.
W przypadku gdy po weryfikacji Raportu Zamawiający stwierdzi wady w wykonaniu
przedmiotu umowy, Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie - 7 dni od daty
przekazania uwag.
§7

1.

2.
3.

4.

5.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może:
a) w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do wykonania niniejszej umowy bądź
niewykonania w całości przedmiotu umowy, odstąpić od umowy z winy Wykonawcy oraz
żądać zapłaty kary umownej w wysokości 40% umówionej łącznej kwoty wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
b) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy - żądać zapłaty kary umownej w wysokości 40% umówionej łącznej kwoty
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
c) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub wyznaczonego
terminu usunięcia wykazanych wad – żądać zapłaty kary umownej w wysokości 2,5%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia liczony
od terminów określonych w § 2 i § 6 ust. 2, nie więcej jednak niż 40% łącznego
wynagrodzenia brutto.
Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu umowy,
z wyjątkiem zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit. a) i b).
Niezależnie od roszczeń, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może dochodzić
od Wykonawcy naprawienia szkody tj. dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego,
w przypadku gdyby niewłaściwe wykonanie lub niewykonanie przedmiotu umowy
doprowadziło do powstania takiej szkody.
W przypadku opóźnienia w realizacji wykonania umowy o więcej niż 14 dni, Zamawiający
może zrezygnować z usług Wykonawcy i w terminie 30 dni od dnia upływu powyższego
terminu odstąpić od umowy, naliczając kary jak za odstąpienie od umowy według ust. 1 lit. a)
niniejszego paragrafu.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej przez Zamawiającego
z przysługującego mu wynagrodzenia bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
§8

1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
w następujących przypadkach:
a) jeżeli Wykonawca wykonuje usługę wadliwie lub w sposób sprzeczny z wytycznymi
Zamawiającego i mimo wezwania Zamawiającego do prawidłowego wykonania umowy
Wykonawca nie stosuje się do wezwania,
b) jeżeli suma kar umownych naliczonych na podstawie § 7 ust. 1 lit. c) przekroczy
równowartość 40 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

2.

3.
4.

Zamawiający może odstąpić od umowy, w całości lub w części, w przypadku gdy nastąpiła
istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
Odstąpienie od niniejszej umowy lub jej rozwiązanie na jakiejkolwiek podstawie wymaga
formy pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie może nastąpić w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki uzasadniającej do odstąpienie.
§9

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1
umowy, całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, łącznie z wyłącznym
prawem do udzielenia zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego,
do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dostarczonym dziełem
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
powstałym w wyniku wykonania przedmiotu niniejszej umowy na następujących polach
eksploatacji:
a) w zakresie używania,
b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,
d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono – wprowadzanie
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne
wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
Wykonawca wyraża zgodę na dalsze opracowywanie oraz dokonywanie nieograniczonych
zmian w utworze przez Zamawiającego w zakresie autorskich praw majątkowych
i osobistych, w szczególności zlecania ich do wykonania innym podmiotom.
Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 następuje bezwarunkowo z chwilą podpisania przez
Zamawiającego i Wykonawcę protokołu wykonania usługi i zapłaty przez Zamawiającego
należnego wynagrodzenia dla Wykonawcy. Przeniesienie nie jest ograniczone czasowo.
Przeniesienie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wad.
W przypadku, gdy osoba trzecia zgłosi względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia
związane z naruszeniem praw autorskich i praw zależnych do utworu powstałego w wyniku
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca uwolni Zamawiającego z wszelkiej
odpowiedzialności z tego tytułu, płacąc należne jej kwoty związane z naruszeniem jej praw.
Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przystąpienia na swój koszt, na wezwanie
Zamawiającego lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego
lub pozasądowego toczącego się z udziałem Zamawiającego, wynikłego z okoliczności
związanych z naruszeniem praw osoby trzeciej.
Zamawiający jednocześnie, w momencie nabycia praw autorskich zgodnie z niniejszym
postanowieniem, udziela Wykonawcy niewyłącznej bezterminowej licencji do korzystania
z dzieła na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1.
Wykonawca nie ma prawa udzielać sublicencji.

§ 10
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy:
a) w zakresie terminu lub zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku
niebezpieczeństwa wystąpienia opóźnienia będącego wynikiem działania:
i. siły wyższej, tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem
szkody w znacznych rozmiarach, lub
ii. osób trzecich, uniemożliwiającego wykonanie prac, które to działanie nie jest
zawinione przez Wykonawcę,
iii. z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, z możliwością zmiany
wynagrodzenia do wysokość i niezbędnej do poniesienia przez Wykonawcę
w związku ze zmianą treści umowy,
b) w zakresie terminu lub zakresu przedmiotu umowy z powodu zmian powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy,
c) w zakresie terminu lub zakresu przedmiotu zamówienia z powodu uzasadnionych zmian
w zakresie sposobu wykonania zamówienia proponowanych przez Zamawiającego
lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla realizacji przedmiotu umowy,
d) w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowych zmian stawki podatku.
Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia
i zakresu przedmiotu umowy w przypadku rezygnacji z części zamówienia wynikającej
z zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie jej nie leży w interesie publicznym –
zmiana może nastąpić na podstawie pisemnego zawiadomienia Zamawiającego.
Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca stwierdzi zaistnienie
okoliczności opisanych w ust. 1, niezwłocznie, pisemnie lub mailowo powiadomi o tym
Zamawiającego.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. a) - c), termin wykonania
przedmiotu umowy zostanie określony przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.
W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lit. a) - c) oraz w ust. 2,
prowadzących do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie brutto, określone
w § 3 ust. 1, ulegnie zmniejszeniu o wartości niewykonanych prac.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
§ 11

1.

Jedynymi danymi osobowymi niezbędnymi do wykonania umowy są dane osobowe osób ją
realizujących z każdej ze Stron (przedstawiciele, reprezentanci etc.). Wzajemne przekazanie
przez Strony takich danych stanowi ich ujawnienie (udostępnienie), ale w tym przypadku
i w zakresie tych danych żadna ze Stron nie będzie decydowała o celach i środkach
ujawnionych im danych osobowych. Dlatego też to każda ze Stron we własnym zakresie jest
odpowiedzialna za pozyskanie zgód osób, których dane będą ujawniane jako realizujących
umowę lub uwierzytelnienie przetwarzania przekazywanych danych osobowych na innej
podstawie prawnej wskazanej przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

2.

3.

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) lub Ustawę z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
W pozostałym zakresie, realizacja umowy przez Wykonawcę z zasady nie wymaga dostępu
do danych osobowych Zamawiającego. Zamawiający nie będzie udostępniał takich danych
osobowych Wykonawcy, a Wykonawca jednocześnie oświadcza, że jest w stanie prawidłowo
wykonać niniejszą umowę bez takiego dostępu.
Każda ze Stron we własnym zakresie jest odpowiedzialna za wdrożenie takich środków
technicznych i organizacyjnych przy uwzględnieniu stanu wiedzy technicznej, kosztu
wdrażania oraz charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze
zagrożenia, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych przez nich danych osobowych
odpowiadające temu ryzyku.
§ 12

1.
2.
3.
4.

5.

Strony zgodnie oświadczają, iż dążyć będą do ugodowego rozwiązywania wszelkich sporów
powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
Spory, których nie można będzie zakończyć na drodze ugodowej, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają w odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, a nadto zapisy zapytania ofertowego.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Polityką Środowiskową Zamawiającego,
zamieszczoną na stronie www.wfos.gdansk.pl i że jest świadomy znaczenia zgodności
z Polityką Środowiskową Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy. Ponadto,
Wykonawca zobowiązuje się do zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla
Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.
§ 13
Realizacja przedmiotu umowy jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014 – 2020.
Zamawiający

Załączniki do umowy:
1. Zapytanie ofertowe nr ZP.231.RPO.001.2021
2. Oferta Wykonawcy

Wykonawca

