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UMOWA 

 

zawarta w  Porębie Wielkiej, w dniu ……………. roku pomiędzy 

 

Gorczańskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Porębie Wielkiej 590, 34-735 Niedźwiedź, 

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

dr inż. Janusza Tomasiewicza - Dyrektora GPN  

Panią Stanisławę Gaura – Główną Księgową GPN,  

a  

…………. z siedzibą  w ………………………., , zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ………….. pod numerem …………….. 

posiadającą NIP ……………, REGON …………., 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………………………., 

zwanym dalej w treści Umowy  „Wykonawcą”, 

zwanych dalej w treści Umowy „Stronami”, 

Niniejsza umowa, zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z ustawą 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ustawą (Dz. U. z 2017 

r., poz. 1579 z p.zm.), ogłoszonego w i w Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 

…………………. w dniu ……………… 

Ilekroć w Umowie mowa jest o: 

a) Terminach liczonych w dniach – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe 

b) Dzień roboczy – należy przez to rozumieć dzień od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę dla Zamawiającego 

zadania pn. Wykonanie działań w ramach projektu „Wykorzystanie nowoczesnych 

technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku 

Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów” w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 2.4 

Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym 
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adaptacja do zmian klimatu; Typ projektu 2.4.4 Wsparcie procesu wdrażania 

instrumentów zarządczych w ochronie przyrody; Podtyp 2.4.4d Ocena stanu zasobów 

przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii 

teledetekcyjnych część I Pozyskanie, opracowanie i analiza danych teledetekcyjnych. 
2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa załącznik nr 1 do Umowy – 

„Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia –z załącznikami.  

3. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje 

stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot 

umowy przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz przepisami prawa i warunkami technicznymi.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami, które są niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy i wykona umowę, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego 

żadnych dodatkowych kosztów. 

5. Wykonawca oświadcza, iż wykonując swoje czynności stosował będzie wymogi i wytyczne 

dotyczące promocji i informacji obowiązujące Beneficjentów Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. 

 

 

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca w szczególności, zobowiązany jest do: 

 niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na przyspieszenie, opóźnienie, jakość lub termin zakończenia 

wykonania Przedmiotu Umowy, 

 uczestnictwa w spotkaniach i konsultacjach, organizowanych w siedzibie 

Zamawiającego. Zamawiający sporządzi protokół, który ma charakter wiążący dla 

Wykonawcy, w zakresie dalszych prac, 

 przekazywania informacji o stanie zaawansowania prac w terminach określonych przez 

Zamawiającego. 

 

 

§ 3 

Terminy realizacji umowy 

 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony, tj.  od daty podpisania umowy do 

30.06.2021. Szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych działań będzie 

uzgodniony z Zamawiającycm w ramach tworzenia Szczegółowego Planu Prac z 

uwzględnieniem zapisów w załączniku 1.   

2. Termin o którym mowa w ust. 1 uważa się za zachowany jeśli Zamawiający najpóźniej 

z tą datą dokona odbioru końcowego. Wykonawca przynajmniej na 7 dni przed 

planowaną datą odbioru końcowego poinformuje Zamawiającego o gotowości do 

odbioru.  

 

 

 

 

§ 4 
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Zasady odbioru 

1.  Sposób przekazania Zamawiającemu poszczególnych produktów składających się na 

Przedmiot Umowy określa Załącznik nr 1 do Umowy. 

2.  Dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca wykonał Przedmiot Umowy zgodnie z 

jej postanowieniami oraz z zachowaniem należytej staranności, będzie protokół 

odbioru sporządzony w dwóch egzemplarzach i podpisany przez upoważnione osoby. 

3.  Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone braki lub wady w wykonaniu Przedmiotu 

Umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia, 

wstrzyma dokonanie odbioru do momentu ich uzupełnienia lub poprawienia przez 

Wykonawcę oraz zgłoszenia przez niego gotowości do dokonania ponownego odbioru. 

4.  Podpisanie protokołu odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku występowania wad 

fizycznych i prawnych i nie wyłącza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń od Wykonawcy z tytułu ewentualnych wad Przedmiotu Umowy na podstawie 

udzielonej przez Wykonawcę rękojmi/ gwarancji jakości, które to wady mogą ujawnić 

się po odbiorze poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.  

 

 

 

§ 5 

Gwarancja i rękojmia 

 

1.  Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi za wady 

przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Do roszczeń 

z tytułu rękojmi mają zastosowanie wszystkie postanowienia niniejszej Umowy 

dotyczące gwarancji. 

2.  Wykonawca udziela Zamawiającemu … (minimum 36 miesięcznej gwarancji) na 

Przedmiot Umowy. 

3.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane w wykonaniem obowiązków wynikających 

z gwarancji. 

4.  Dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji wystarczające jest zgłoszenie 

Wykonawcy o istnieniu wady w okresie obowiązywania gwarancji, zgodnie z danymi 

adresowymi wskazanymi w ust. 5.  Strony dopuszczają także możliwość dokonywania 

zgłoszeń pisemnie 

5.  Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń dotyczących konieczności 

dokonywania napraw gwarancyjnych i wykonywania obowiązków gwarancyjnych: na 

adres e-mail: ………… lub nr faksu: ………..   

 

 

 

§ 6 

Personel Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że Przedmiot Umowy będzie wykonywany przez: 

a) ….. - ………. email: …… tel.: ……….. 

b) …..: ………. email: …… tel.: ……….. 

c)  …..: ………. email: …… tel.: ……….. 

Jako koordynatora Wykonawca wyznacza osobę o której mowa w lit. …. 
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2. Osoby wskazane w Wykazie osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia będą 

wykonywać powierzone im obowiązki osobiście.  

3. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że osoba z personelu Wykonawcy zaniedbuje 

swoje obowiązki lub wykonuje je w sposób nienależyty, Wykonawca będzie zobowiązany 

na pisemny wniosek Zamawiającego do powierzenia tych czynności innej osobie. Nowa 

osoba wprowadzana musi spełniać warunki określone w SIWZ a także legitymować się, co 

najmniej, takim samym doświadczeniem w realizowanych projektach oraz 

doświadczeniem zawodowym jak osoba wymieniana. 

4. Zmiany osób wskazanych w ust. 1 są możliwe jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego 

wyłącznie w przypadku zdarzeń losowych, których nie można było wcześniej przewidzieć 

przy dochowaniu należytej staranności (np. długotrwała choroba, długotrwała niezdolność 

do pracy). Nowa osoba wprowadzana musi spełniać warunki określone w SIWZ a także 

legitymować się, co najmniej, takim samym doświadczeniem w realizowanych projektach 

oraz doświadczeniem zawodowym jak osoba wymieniana. 

5. Wykonawca może podzielić prace związane z wykonaniem niniejszej Umowy 

podwykonawcy wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez Zamawiającego na piśmie. 

W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie 

podwykonawcy jak za działanie lub zaniechanie własne. 

 

 

§ 7 

Wynagrodzenie i zasady płatności 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 przeniesienie 

autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 8, wraz z przekazaniem własności 

nośników na których one się znajdują  oraz udzieleniem licencji wynosi:  brutto ………… zł, 

słownie …………. złotych,        wartość netto ……………… zł, słownie: ………. złotych, w tym 

podatek VAT w wysokości ………………. zł. 

 

2. Wynagrodzenie za wykonanie: 

a) Zadania I wynosi:  brutto ………… zł, słownie …………. złotych,        wartość netto 

……………… zł, słownie: ………. złotych, w tym podatek VAT w wysokości ………………. 

zł. 

b) Zadania II wynosi:  brutto ………… zł, słownie …………. złotych,        wartość netto 

……………… zł, słownie: ………. złotych, w tym podatek VAT w wysokości ………………. 

zł. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w równych kwartalnych ratach tj … rat. Strony za kwartał 

rozliczeniowy uznają kwartał kalendarzowy.  

4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia jest ceną ryczałtową i nie może ulec zmianie. 

5. Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, w 

szczególności: koszt kompleksowego wykonania Przedmiotu Umowy, a także koszty 

wszelkich prac, bez których wykonanie Przedmiotu umowy byłoby niemożliwe, koszt 

zbycia własności Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich 

praw majątkowych, zgodę na wykonywanie praw autorskich zależnych oraz inne koszty 

związane z wykonywaną usługą, zakładany zysk, koszt ubezpieczeń, koszty licencji, 

należne podatki i inne. 
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6. Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Rozliczenie za 

wykonywanie przedmiotu umowy odbywa się na podstawie faktury końcowej. 

7. Faktura płatna będzie przez Zamawiającego przelewem bankowym na rachunek nr 

……………w ciągu 30 dni,  licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

Zamawiający wymaga dołączenia do faktury załącznika z którego wynikać będzie wartość 

jednostkowa netto i brutto  wykonanych usług lub dostarczonych produktów.   

8. Dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez obie Strony bez 

zastrzeżeń protokół odbioru odpowiednio częściowego lub końcowego. 

10. Dopuszcza się opóźnienie w terminie zapłaty wynagrodzenia gdy opóźnienie to wynika z 

nieterminowego przekazania Zamawiającemu dofinansowania. W takim przypadku 

zapłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez Zamawiającego 

płatności, a Wykonawca nie jest uprawniony do żądania odsetek za opóźnienie.   

11. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności 

oraz przenosić na rzecz innych osób wierzytelności wynikających z niniejszej umowy pod 

jakimkolwiek innym tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki celem 

umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią. 

 

§ 8 

Prawa autorskie 

1. W przypadku, gdy realizacja Umowy obejmuje prace lub usługi mające charakter 

utworów w rozumieniu przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz. U. z 200 r. Nr 90 poz. 631. z późn. zm.), w tym w odniesieniu do 

dokumentacji technicznej, opracowań, materiałów,  analiz i wszelkiej innej 

dokumentacji wytworzonej przez Wykonawcę - Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego z chwilą odbioru całość majątkowych praw autorskich do powstałych 

rezultatów oraz zależnych praw majątkowych autorskich- tak do całości, jak i części 

utworu, na następujących polach eksploatacyjnych: 

a) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia we wszystkich znanych na dzień 

zawarcia Umowy technikach utrwalenia i zwielokrotnienia, w tym w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową; 

b) wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowych, w tym do sieci 

Internet, 

c) wykorzystania we wszelkich czynnościach związanych z realizacją Zadania 

Inwestycyjnego, w tym do przygotowania i przeprowadzenia  Postępowania,  

d) 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, 

e) wykorzystanie dla potrzeb statutowych Zamawiającego (w tym dla celów 

marketingowych i promocyjnych), 

f) prawo publikacji utworu (w całości lub w części) z podaniem nazwiska autora, 

g) prawo włączania utworu (lub jego fragmentów) do innych utworów i tworzenia 

opracowań. 

 

 

2. W przypadku, gdy realizacja Umowy obejmuje prace lub usługi mające charakter 

utworów w rozumieniu przepisów z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 



       

Nr postępowania 271-7/19 

Załącznik nr 4a Wzór umowy   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     
Projekt Nr POIS.02.04.00-00-0003/18  

„Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi 
Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów” 

 

pokrewnych ( Dz. U. z 200 r. Nr 90 poz. 631. z późn. zm), Wykonawca zobowiązany 

jest w umowach z podwykonawcami zapewnić przejście na Zamawiającego całości 

majątkowych praw autorskich w zakresie określonym powyżej do rezultatów,  w tym 

ich elementów składowych – prac podwykonawców przy pomocy których Wykonawca 

realizuje przedmiot umowy, na wszelkich polach eksploatacyjnych  potrzebnych 

Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac. Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia 

obciążone prawami  na rzecz osób trzecich, a także  że osoby uprawnione z tytułu 

osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do 

Zamawiającego.  

3. Wykonawca wyraża nieodpłatnie zgodę na dokonanie zmian przez Zamawiającego   

w utworach wskazanym w ust. 1. 

4. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia  

z tytułu praw autorskich, związanych z utworami wskazanymi w ust. 1. 

5. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy, tj. utwór, o którym mowa w ust.  

1 umowy, jest wolny od wad prawnych. W razie skierowania przeciwko 

Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu naruszenia 

przysługujących im praw autorskich, w wyniku korzystania przez Zamawiającego z 

utworu, określonego w ust. 1 w zakresie ustalonym w ust. 1 niniejszego paragrafu 

Zamawiający zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się 

do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń osób trzecich w przypadku ich 

zasadności. 

6. Wykonawca niniejszym udziela zgody na wykonywanie przez Zamawiającego lub osoby 

przez niego wskazane praw autorskich zależnych do utworu wskazanego w ust. 1. 

 

 

 

 

 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonanie Umowy 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż celem zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej  

Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości ……………………… złotych w 

formie …………….. 

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi w terminie 

30 dni od  dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane. 

3. Zwrot 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy nastąpi nie później 

niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

 

 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 
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wysokości  10% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 

ust. 1 niniejszej Umowy, 

b) z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów 

szczegółowych wskazanych w Umowie i/lub załączniku nr 1 do Umowy lub 

szczegółowego harmonogramu realizacji umowy w wysokości 0,2 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto określonego zgodnie z zasadami określonymi 

w § 7 ust. 1 Umowy -  za każdy dzień opóźnienia z tytułu okoliczności za które 

odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający, 

c) w razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 1 %  wartości 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy, 

za każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 

 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia. 

3. Zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy poniesiona 

szkoda  przekroczy wysokość kar umownych. 

4. Wysokość kar  umownych podlega zsumowaniu do wysokości 40 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. 

5. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą ustalenia podstawy do ich naliczenia. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od egzekwowania kar umownych. 

7. Sprawy sporne wynikłe z niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

 

§ 11 

Odstąpienie i wypowiedzenia Umowy 

1.   Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę w razie wystąpienia jednej z 

następujących okoliczności: 

a) opóźnienie/opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy przekroczy 21 dni, 

b) przerwania wykonywania obowiązków Wykonawcy wynikających z  Umowy, na czas co 

najmniej 14  dni, 

c)  jeżeli Wykonawca wykonywał swoje obowiązki w sposób nienależyty i  pomimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła zmiana sposobu ich 

wykonywania,  

d) wykonywania Umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub 

rażącego zaniedbania przez Wykonawcę obowiązków  wynikających z Umowy,  

e) wykonywania przedmiotu Umowy przez osoby, nie posiadające do tego wymaganych  

uprawnień.  

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie wystąpienia jednej z 

następujących okoliczności: 

a) nierozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w 

terminie 7 dni od dnia jej podpisania, 

b) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia Umowy. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 - 2 niniejszego 

paragrafu Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonanej części zamówienia – podstawą do obliczenia wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, będzie stan zaawansowania pracy, stwierdzony protokolarnie przez strony 
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niniejszej umowy. 

4. Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy dokonane być musi na piśmie z podaniem 

przyczyny w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o 

okolicznościach stanowiących podstawę do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy. 

 

§ 12 

 Informacje poufne 

 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w czasie realizacji Umowy, które nie 

stanowią informacji podlegającej upublicznieniu, winy być traktowane jako poufne. 

2. Wykonawca nie jest upoważniony do reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z 

mediami. 

 

§ 13 

Polubowne załatwianie sporów  

 

1. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy, Strony zobowiązują 

się  rozwiązywać polubownie w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, spory  

rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

Korespondencja  

1. Strony ustalają, że wszelkie pisma, korespondencja oraz dokumentacja związana z 

realizacją  Umowy, wiążąca będzie wyłącznie w języku polskim i powinna być  

kierowana na niżej podane adresy i numery faksów:  

a) dla Zamawiającego: 

………………………………….  

Tel.: …… 

Fax: ………….. 

b) dla Wykonawcy: 

       ………………………… 

      Tel.:  …………. 

      Fax.: ………. 

       

2. Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi  

zmiany Umowy i może być dokonywana przez Stronę, której dotyczy i staje się 

skuteczna  wobec drugiej Strony po jej pisemnym zawiadomieniu.   

3.  Żadna ze Stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych 

niniejszą Umową, ani powierzyć wykonywania niniejszej Umowy lub jej części innym  

osobom/podmiotom. 

 

§ 15 

Zmiany Umowy 

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.   

2. Zgodnie z art. 144 ustawy pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian 

postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru oferty Wykonawcy w sytuacji: 
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1) wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub terminu 

realizacji poszczególnych Etapów ze względu na: 

a) wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy (np. 

warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające pozyskanie 

danych zgodnie z założonymi parametrami wskazanymi w OPZ -  w 

szczególności opady atmosferyczne lub intensywne podmuchy wiatru, klęski 

żywiołowe, strajk generalny lub lokalny itp.), 

b) z uwagi na warunki atmosferyczne nie jest możliwe wykonanie Przedmiotu 

Umowy w  terminie. Przez warunki atmosferyczne strony rozumieją warunki 

pogodowe uniemożliwiające prowadzenie nalotów, takie jak: zbyt duże i ciągłe 

zachmurzenie, zamglenie, długotrwałe zaleganie pokrywy śnieżnej, powodzie, 

podtopienia, długotrwałe i ciągłe opady atmosferyczne, klęski żywiołowe i inne 

nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe – o ile długość ich łącznego 

oddziaływania w okresie realizacji Umowy przekroczy 20 dni. 

c) przekazanie przez Zamawiającego materiałów niezbędnych do realizacji 

Przedmiotu Umowy w terminie późniejszym niż zakładany – wówczas strony 

doliczą do terminu zakończenia danego etapu czas opóźnienia.  

2) Wystąpienia konieczności zmiany zakresu Umowy, a jeżeli zmiany te spowodują 

konieczność obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, również obniżenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, z  zastrzeżeniem, że zmiana zakresu Umowy nie może wykraczać  poza 

określenie Przedmiotu Umowy - ze względu na przedstawienie przez Wykonawcę 

Zamawiającemu pisemnej propozycji zmiany, która w razie przyjęcia: przyspieszy 

ukończenie realizacji Umowy, obniży koszt ponoszony przez Zamawiającego na jej 

wykonanie, poprawi sprawność lub zwiększy wartość ukończonego Przedmiotu 

Umowy lub w inny sposób będzie korzystna dla Zamawiającego. 

3) Niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest 

korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, 

jednakże pod warunkiem, iż zmiana ta nie wpływa na zmianę wynagrodzenia; 

4) W sytuacji zmian Przedmiotu Umowy na skutek wystąpienia następujących 

okoliczności: 

a) zmiany przepisów prawnych powodujących konieczność zastosowania innych 

rozwiązań niż zakładano w Przedmiocie nin. Umowy, 

b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, z  zastrzeżeniem, że zmiana sposobu 

wykonania zamówienia nie może wykraczać poza określenie Przedmiotu nin. 

Umowy, 

c) z powodu zaniechania lub uzasadnionej rezygnacji przez Zamawiającego z 

wykonania danego zakresu lub etapu prac objętego nin. Umową. 

3. Przewiduje się także możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej 

Umowy w stosunku do treści oferty w sytuacji zmian regulacji prawnych 

obowiązujących w dniu podpisania umowy (dotyczy to również zmiany przepisów 

prawnych w zakresie podatku od towarów i usług VAT, wówczas za niezmienne uznaję 

się wynagrodzenie umowne netto, o którym mowa w § 7 Umowy). 

4. Językiem Umowy jest język polski. Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 7 tłumaczenie wszelkich dokumentów i pism sporządzonych dla 

celów Umowy w językach obcych na język Umowy przez tłumacza przysięgłego. Jeżeli 

będą tego wymagać okoliczności w stosunkach pomiędzy Stronami, Wykonawca 
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każdorazowo zapewni obecność tłumacza. 

5. Wprowadzenie zmian wymaga: 

a) złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę. Do wniosku należy  załączyć 

dowody potwierdzające wystąpienie przesłanek wykazanych przez Wykonawcę 

w uzasadnieniu faktycznym proponowanej zmiany oraz wstępny kosztorys. 

b) Zamawiający do wniosku Wykonawcy ustosunkuje się w terminie 7 dni lub 

zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dodatkowe wyjaśnienia w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe  

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy  kodeksu cywilnego, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia  2004r. (Dz. U. Nr 19 r, poz. 177 z późn. zm.) wraz przepisami wykonawczymi 

oraz przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

( Dz. U. z 200 r. Nr 90 poz. 631. z późn. zm). 

2.  Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez Strony. 

 

3.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca: 

……………………..        ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

2. …….. 

 


