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Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. 

 

U M O W A 
nr OW.2691.4.20.AZ(2) 

dot. postępowania: PO-II.2691.74.20 

 
 
W dniu ……… lipca 2020 r. pomiędzy: 
 
Skarbem Państwa - Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, Pl. Stefana 
Batorego 4, 70-207 Szczecin, (NIP: 852-04-09-053), reprezentowanym przez: 
 
Wojciecha Zdanowicza - Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 
 
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, a 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………., 
 
w dalszej części umowy określanym, jako „Wykonawca”, reprezentowanym przez: 
 
…………………………………………….., 
 
została zawarta umowa następującej treści: 
 
 

PRZEDMIOT  UMOWY 
§1 

 
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie 

zapytania ofertowego, Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie 
pn. „Opracowanie projektów planów ochrony dla obszarów Natura 2000 "Delta 
Świny" (PLB320002) i "Wolin i Uznam" (PLH320019) w części obejmującej 
obszary morskie nadzorowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie”, 
zwane dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Podstawa prawną realizacji ww. zamówienia jest art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.), 
zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”, zgodnie z którym nadzór nad 
obszarem Natura 2000 lub proponowanym obszarem mającym znaczenie 
dla Wspólnoty sprawuje właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska 
lub na obszarach morskich - dyrektor urzędu morskiego, z zastrzeżeniem art. 32 
ust. 5 ww. ustawy, który wskazuje, że w przypadku gdy obszar Natura 2000 

obejmuje w całości lub w części obszar parku narodowego, sprawującym nadzór 
nad obszarem Natura 2000 w granicach parku narodowego jest dyrektor parku 
narodowego. Ponadto zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy projekt planu ochrony 
dla obszaru Natura 2000 lub jego części sporządza sprawujący nadzór nad 
obszarem. 

3. Szczegółowy zakres prac objętych umową oraz uwagi dotyczące ich wykonania 
określa opis przedmiotu umowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
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TERMIN  REALIZACJI 
§ 2 

 
1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy strony ustalają na dzień  …….. lipca 2020 r. 
2. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy w terminie 

do dnia 30 października 2021 r., z podziałem na następujące etapy: 
a) I etap prac (prace inwentaryzacyjne + dokumentacja przyrodnicza) - do 30 

listopada 2020 r. (30% wartości zamówienia); 
b) II etap prac (prace inwentaryzacyjne + dokumentacja przyrodnicza, 

aktualizacja formularzy SDF - do 15 czerwca 2021 r. (35% wartości 
zamówienia); 

c) III etap prac (opracowanie projektów planów ochrony + spotkania 
konsultacyjne) - do 30 października 2021 r. (35% wartości zamówienia). 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do zatwierdzenia, w terminie 14 dni 
od dnia rozpoczęcia realizacji umowy, o którym mowa w pkt 1: 
a) opis założeń do sporządzenia dokumentacji do projektów planów ochrony. 

zakresie określonym w załączniku do niniejszej umowy stanowiącym opis 
przedmiotu umowy, 

b) harmonogram prac terenowych, 
c) informacje o terminach i miejscach organizacji spotkań konsultacyjnych. 

 
OBOWIĄZKI  I  PRAWA  STRON  UMOWY 

§ 3 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie 

z przedstawionym formularzem ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 
do niniejszej umowy i opisem przedmiotu umowy, stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszej umowy, a następnie przekazać go Zamawiającemu na warunkach 
określonych w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca odpowiada za warunki BHP i ochronę własnego mienia w zakresie 
prac realizowanych na podstawie niniejszej umowy oraz zabezpieczy dane 
otrzymane w trakcie pracy przed dostępem osób trzecich. 

3. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek 
udzielanych przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywania przedmiotu umowy 
oraz ich jakość, na każdym etapie realizacji pracy. 

5. Wszelkie projekty, dokumenty, harmonogramy, informacje, prezentacje i inne 
dokumenty wytworzone przez Wykonawcę w toku realizacji niniejszej umowy, 
wymagają zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca świadczy usługi osobiście, przy pomocy własnego personelu lub 
osób trzecich. W przypadku powierzenia wykonania całości bądź części 
przedmiotu umowy podwykonawcy, Wykonawca jest odpowiedzialny za jego 
działania lub zaniechania jak za własne.  

7. Po przekazaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy, po zakończeniu każdego 
z etapów prac wskazanych w § 2 ust. 3 przedmiotowej umowy, Zamawiający 
dokona w terminie do 14 dni czynności odbiorowych, tj. sprawdzenia otrzymanej 
dokumentacji oraz oceny jej zgodności z wymogami opisu przedmiotu umowy. 

8. Po stwierdzeniu, że praca została wykonana zgodnie z opisem przedmiotu 
umowy, strony podpiszą protokół zakończenia danego etapu pracy. 

9. W przypadku ujawnienia przez Zamawiającego w toku czynności odbiorowych 
wadliwości przedmiotu umowy bądź niezgodności z jej treścią, Zamawiający 
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin, nie krótszy niż 12 dni, na usunięcie wad 
i niezgodności. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu Zamawiający 



 3 

będzie miał prawo uznać, iż Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem 
przedmiotu umowy, co będzie skutkowało naliczeniem kar umownych. 

10. Ujawnione wady przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 7 zostaną 
wyszczególnione w protokole odbioru sporządzonym w trakcie czynności 
odbiorowych. 

11. Jeśli Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym zgodnie z treścią ust. 9, 
wskazanych przez Zamawiającego wad etapu przedmiotu umowy podlegającego 
odbiorowi, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, w terminie 
30 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

12. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, w sytuacji, o której 
mowa w ust 11, Wykonawca nie będzie mieć prawa do ubiegania się o zwrot 
kosztów wynikających z realizacji przedmiotu umowy. 

13. Do reprezentowania Wykonawcy w sprawach dotyczących wykonania przedmiotu 
umowy jest upoważniony: ………………………... . 

14. Do reprezentowania Zamawiającego w sprawach dotyczących wykonania 
przedmiotu umowy jest upoważniony: Andrzej Zych. 

15. Pozostałe obowiązki Wykonawcy są następujące: 
a) współpraca z Zamawiającym w zakresie, o którym mowa § 1 umowy 

i terminach określonych w § 2 umowy, 
b) przekazywanie Zamawiającemu sprawozdań i kart z prac terenowych, 
c) wykonywanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością, terminowo 

i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami i zasadami 
wynikającymi z obowiązujących przepisów, uregulowaniami prawnymi 
obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej, unormowaniami oraz 
postanowieniami niniejszej umowy, 

d) stosowanie się do zaleceń, wytycznych i wskazówek Zamawiającego oraz 
udzielanie wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, na każde 
żądanie Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

e) działanie bezstronne w związku z czym Wykonawca nie ma prawa składania 
publicznych deklaracji związanych z przedmiotem umowy bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego. Wykonawca nie ma prawa do podejmowania 
jakichkolwiek zobowiązań w imieniu Zamawiającego, 

f) działanie zgodnie z interesem RP i powstrzymywanie się od wszelkich 
stosunków faktycznych i prawnych, które mogłyby wpłynąć na jego 
niezależność i bezstronność lub osób przez niego zatrudnionych, 

g) zwrot Zamawiającemu wszelkich dokumentów i innych materiałów 
dotyczących informacji lub danych przekazanych w związku z wykonywaniem 
umowy, w przypadku zakończenia jej obowiązywania. 

16. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony 
Wykonawcy, jak również ze strony jego współpracowników, kontrahentów lub 
podwykonawców w wykonaniu czynności przewidzianych w niniejszej umowie, 
posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie 
czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością. 

17. Wykonawca nie może przekazywać do wiadomości publicznej ani ujawniać 
żadnych szczegółów umowy i dokumentacji osobom trzecim, bez pisemnej 
uprzedniej zgody Zamawiającego w czasie jej obowiązywania i po upływie tego 
okresu. Nie dotyczy to informacji, których ujawnienia wymagają obowiązujące 
przepisy  prawa lub w przypadku, gdy informacje te są dostępne publicznie 
w momencie ich otrzymania, albo stały się dostępne publicznie. 

18. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych 
Wykonawca przed ich ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma 
obowiązek pisemnie uzgodnić z Zamawiającym czy podlegają one ochronie 
określonej w ust. 17. 
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19. Wykonawca ponosi wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy, w tym 
materiałów i sprzętu niezbędnego do należytej realizacji umowy. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia, do Wykonawcy, 
z wnioskiem o zmianę koordynatora prac lub innych osób biorących udział 
w realizacji umowy, jeżeli wykonywane przez te osoby czynności i prace budzą 
uzasadnione zastrzeżenia Zamawiającego, są wykonywane nieprawidłowo, 
ze szkodą dla przedmiotu umowy i mają wpływ na należyte wykonanie 
przedmiotu umowy. 

 
WYNAGRODZENIE 

§ 4 

 
1. Strony ustalają całkowitą wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy w wysokości: 
wartość netto: ……………………….. zł 
(słownie: …………………………………………………………. zł), 
powiększoną o podatek VAT (23%) w kwocie: ……………………… zł 
(słownie: …………………………………………………………. zł), 
wartość brutto: ………………………. zł 
(słownie: …………………………………………………………. zł). 

2. Wynagrodzenie, o którym w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty realizacji umowy, 
w tym wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych. 
Wynagrodzenie jest stałe i nie może ulec zmianie. 

3. Zapłata wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w trzech częściach 
w następującej wysokości: 
a) za I etap pracy, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt a niniejszej umowy: 

wartość netto: ……………………….. zł 
(słownie: …………………………………………………………. zł), 
powiększoną o podatek VAT (23%) w kwocie: ……………………… zł 
(słownie: …………………………………………………………. zł), 
wartość brutto: ………………………. zł 
(słownie: …………………………………………………………. zł), 

b) za II etap pracy, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt b niniejszej umowy: 
wartość netto: ……………………….. zł 
(słownie: …………………………………………………………. zł), 
powiększoną o podatek VAT (23%) w kwocie: ……………………… zł 
(słownie: …………………………………………………………. zł), 
wartość brutto: ………………………. zł 
(słownie: …………………………………………………………. zł), 

c) za III etap pracy, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt a niniejszej umowy: 

wartość netto: ……………………….. zł 
(słownie: …………………………………………………………. zł), 
powiększoną o podatek VAT (23%) w kwocie: ……………………… zł 
(słownie: …………………………………………………………. zł), 
wartość brutto: ………………………. zł 
(słownie: …………………………………………………………. zł). 

4. Strony ustalają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 zostanie 
uregulowane po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy z uwzględnieniem 
procedur, o których mowa w § 3 umowy. 

5. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego przedmiotu umowy 
będzie bezusterkowy protokół odbioru sporządzony osobno dla poszczególnych 
etapów pracy, przyjęty i podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu 
stron, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 
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6. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 5 będzie podstawą do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury częściowej VAT za zrealizowany dany etap pracy. 

7. Zapłata za wykonaną pracę nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy, w ciągu 
14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT - numer identyfikacji 
podatkowej NIP: ……………………………. . 

9. Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje z tytułu prowadzenia niewłaściwej 
dokumentacji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT. W szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego ewentualnych 
strat (sankcji podatkowych) spowodowanych: 
a) wadliwym wystawieniem faktury VAT; 
b) brakiem u Wykonawcy kopii faktury VAT wystawionej na rzecz 

Zamawiającego; 
c) różnymi danymi na oryginale i kopii faktury VAT. 

 
KARY  UMOWNE 

§ 5 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu 

poszczególnego etapu prac, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto 
za dany etap pracy, za każdy dzień zwłoki. 

2. Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 
% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Do okresu, za który będą naliczane kary umowne wymienione w ust. 1 nie będą 
zaliczane dni, w których Zamawiający będzie prowadził czynności odbiorowe 
zgodnie z § 3 ust. 7 i § 3 ust. 9 niniejszej umowy. 

4. W przypadku, gdy wyrządzona szkoda przekracza wysokość kar umownych 
lub powstała w wyniku zdarzeń, za które nie przewidziano kar umownych, 
stronom przysługują roszczenia odszkodowawcze na zasadach ogólnych 
określonych w Kodeksie cywilnym - odpowiednio prawo do odszkodowania 
uzupełniającego lub odszkodowania pokrywającego całość szkody. 

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych 
z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie umowy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego 
mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia. 

 
GWARANCJA 

§ 6 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. 
2. Okres gwarancji jakości ustala na 12 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. 
3. W związku z udzieloną gwarancją okres rękojmi ustala się na 15 miesięcy licząc 

od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego tj. o 3 miesiące 
ponad okres gwarancji. 

4. W razie stwierdzenie w okresie obowiązywania gwarancji - wad, omyłek, błędów 
w odebranej przez Zamawiającego pracy, Wykonawca zobowiązany będzie 
do usunięcia wad na własny koszt, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

5. W przypadku braku lub niemożności usunięcia wad ze strony Wykonawcy, 
Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi, bez konieczności 
uzyskania zezwolenia sądu. Ewentualnymi kosztami związanymi z usunięciem 
przedmiotowych wad zostanie obciążony Wykonawca. 
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PRAWA  AUTORSKIE 
§ 7 

 
1. Z chwilą odbioru przedmiotu umowy, w ramach wynagrodzenia określonego 

w § 4, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 
(bez ograniczenia czasowego i terytorialnego) do wykonanego przedmiotu 
umowy oraz prawa do korzystania przez Zamawiającego z otrzymanych danych 
na wymienionych w ust. 2 polach eksploatacji. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola 
eksploatacji: 
a) zwielokrotnianie (także w sieci Internet) i utrwalanie otrzymanych danych 

poprzez wytwarzanie określoną techniką zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, 

b) wprowadzenie do pamięci komputera, 
c) udostępnienie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
d) wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem otrzymanych danych albo kopii; 
e) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym, 
a) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 
b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie przedmiotu umowy w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym, 

c) korzystania na własny użytek, 
d) wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, a w 

szczególności w celu złożenia oferty na wykonanie robót objętych 
dokumentacją będącą przedmiotem niniejszej umowy, 

e) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym, 
f) publiczne rozpowszechnianie utworu (także w sieci Internet), 

3. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie danych (lub ich części) w innych 
pracach wykonanych przez Zamawiającego bądź na jego zlecenie. 

4. Zamawiający jest wolny w wyznaczaniu terminu rozpowszechnienia utworów. 
Nie rozpowszechnianie utworów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
nie powoduje powrotu praw, o których mowa w ust. 2 oraz własności przedmiotu, 
na którym utwory utrwalono. 

5. 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 niewykonywania: 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. 

6. Wykonawca niniejszym zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego przez 
czas nieoznaczony w jego imieniu autorskich praw osobistych. 

7. Nabycie praw, o których mowa w ust. 1 obejmuje nabycie prawa do wykonywania 
praw zależnych przez Zamawiającego, zezwalania na wykonywanie zależnych 
praw autorskich oraz nabycie prawa własności nośników, na których utrwalono 
utwór. 

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy 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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9. 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. 

10. Wykonawca oświadcza, że: 
a) 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, 

b) opracowanie nie zawiera niedozwolonych zapożyczeń z utworów osób 
trzecich oraz nie jest obciążone prawami osób trzecich. 

 
OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH 

§ 8 
 
Przetwarzanie danych osobowych, których zebranie i przechowywanie jest 
niezbędne dla wykonania niniejszej umowy odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przesyłu takich danych oraz właściwych przepisów krajowych. Ponadto: 
1. Strony Umowy będą przetwarzać dane osobowe, uzyskane w związku z Umową, 

wyłącznie na potrzeby jej realizacji. Strony zobowiązują się do przestrzegania - 
wobec drugiej strony – wymogów dotyczących ochrony danych osobowych przed 
dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami 
o ochronie danych osobowych. 

2. W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez Strony danych osobowych, 
Strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane 
informacje: 
a) Dane osobowe osób reprezentujących każdą ze Stron wymienionych 

w części wstępnej Umowy oraz osób wyznaczonych do kontaktów 
i dokonywania bieżących uzgodnień udostępniane będą drugiej Stronie, która 
stanie się administratorem danych osobowych i przetwarzane przez nią 
wyłącznie w celu realizacji Umowy, jakim jest prawnie uzasadniony interes 
administratora jako podstawa prawna przetwarzania. Dotyczy to także 
danych osób upoważnionych do wystawiania faktur i innych dokumentów, 
niezbędnych do wykonania umowy. 

b) Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, którzy otrzymają dostęp 
do danych osobowych, w zakresie swoich obowiązków - zostaną 
zaznajomieni z Umową, w tym z zapisami niniejszego przepisu. 

c) Strony potwierdzają, że powyższe dane osobowe będą przetwarzać jedynie 
w okresie koniecznym do realizacji i rozliczenia Umowy, z uwzględnieniem 
okresu przedawnienia oraz właściwych przepisów prawnych (m.in. przepisów 
podatkowych). 

d) Zamawiający powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt: 
iod@ums.gov.pl. 

 
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE,  ZMIANY  UMOWY  I  ODSTĄPIENIE  UMOWY 

§ 9 
 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w zakresie realizacji 

zamówienia, uzgodnień i odbiorów objętych niniejszą umową obowiązują 
przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

mailto:iod@ums.gov.pl
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2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w tekście niniejszej umowy mogą być 
dokonywane jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotowej umowy może nastąpić w przypadku: 
a) konieczności zmiany zakresu przedmiotu umowy i terminu wykonania 

przedmiotu umowy z przyczyn, które były niemożliwe do przewidzenia 
w chwili jej zawierania, w szczególności w przypadku ujawnienia nieznanych 
uwarunkowań wynikających z wymogów ochrony przyrody, albo w przypadku 
nietypowych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminowe 
wykonanie umowy, 

b) zmiany obowiązujących przepisów prawa, która stanowi przeszkodę 
w rozpoczęciu, lub kontynuowaniu wykonywania przedmiotu umowy. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, termin na wykonanie zadania zostanie wydłużony o czas trwania 
przeszkody, uniemożliwiającej jej wykonanie. 

5. Jeżeli w toku wykonywania umowy Wykonawca stwierdzi, że zaistniały 
okoliczności, opisane w ust. 4 i w związku z tym przedmiot umowy może nie 
zostać wykonany w terminach określonych w § 2, Wykonawca niezwłocznie od 
powzięcia takich informacji, pisemnie powiadomi Zamawiającego 
o niebezpieczeństwie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu umowy, wskazując 
i jego przyczynę prawdopodobny czas opóźnienia. 

6. Zamawiający przewiduje odstąpienie od umowy w przypadku nie wykonania 
przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jak również 
w sytuacji przewidzianej w § 3 ust. 11 umowy. Wykonawca odpowiada za 
niewykonanie lub wykonanie umowy niezgodnie z jej zapisami, chyba że 
niewykonanie lub wykonanie niezgodne z postanowieniami umowy jest 
spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie 
uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu umowy, jeśli tych działań lub 
zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. 

7. W razie zaistnienia istotnych okoliczności powodujących, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

9. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy podlegać będą 
rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny w Szczecinie. 

10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

11. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania. 
12. Integralną część niniejszej umowy jest opis przedmiotu umowy stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik 
nr 2 do niniejszej umowy. 

 
 
 
 
 
…............................................................     .......................................................... 
 
   Z A M A W I A J Ą C Y      W Y K O N A W C A 


