Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego
PROJEKT UMOWY
Zawarta dnia …………………… r. w Ostródzie pomiędzy:
Związkiem Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego z siedzibą w Ostródzie, adres: 14-100 Ostróda,
ul. Adama Mickiewicza 24, NIP: 741-19-01-961, REGON: 511374498, reprezentowanym przez:
1) Pana Zbigniewa Michalaka - Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza
Iławskiego,
2) ………………………………………………. - Członka Zarządu Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza
Iławskiego,
przy kontrasygnacie Pani Małgorzaty Nagadowskiej – Głównego księgowego Związku, zwanym dalej
Zamawiającym
a
………………………….., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod nazwą: ………………………… z siedzibą ………………………, NIP:
…………………………., REGON: ………………………………, zwanym dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
§1.
1. Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018
poz. 1986) Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania zgodnie z ofertą, opracowanie
Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (dalej jako
Przedmiot Umowy).
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy i przedstawienia go Zamawiającemu
do protokolarnego odbioru w terminie do 5 miesięcy, od dnia podpisania umowy, po uprzednim
przeprowadzeniu procedury opiniodawczo-konsultacyjnej, polegającej na:
1) uzgodnieniu zakresu prognozy oddziaływania na środowisko z właściwymi instytucjami,
2) zaopiniowaniu projektu Przedmiotu Umowy z właściwymi instytucjami,
3) przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
4) przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami jednostek samorządu terytorialnego objętych
Przedmiotem Umowy,
5) zaopiniowaniu projektu przez poszczególne samorządy, na rzecz których opracowany ma zostać
Przedmiot Umowy.
3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa.
4. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę, doświadczenie, umiejętności i zasoby niezbędne do należytej
realizacji niniejszej umowy i zobowiązuje się ją wykonać z zachowaniem najwyższej staranności wynikającej
z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
5. Realizacja Przedmiotu umowy będzie przebiegać w następujących etapach:
1) I etap- sporządzenie projektu Przedmiotu Umowy,
2) II etap- przeprowadzenie procedury opiniodawczo-konsultacyjnej i konsultacji społecznych,
3) III etap- przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji Przedmiotu Umowy wraz z prezentacją.
6. W terminie 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowy, określający poszczególne etapy prac nad Przedmiotem Umowy. Harmonogram
rzeczowo-finansowy za pisemną zgodą Zamawiającego może być przez Wykonawcę uszczegółowiany,

uaktualniany i przekazywany Zamawiającemu do akceptacji.
§ 2.
1. Z tytułu należytego wykonania niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
………………….zł brutto, w tym podatek VAT w stawce 23%. (słownie: …………………………….. złotych
brutto).
2. Płatność wynagrodzenia zostanie zrealizowana jednorazowo, na podstawie protokołu odbioru, podpisanego
przez Wykonawcę i Zamawiającego, stwierdzającego niewadliwe wykonanie realizacji Przedmiotu Umowy
oraz przedłożonej, prawidłowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT
przez Zamawiającego.
§ 3.
1. Pozyskanie wszelkich materiałów niezbędnych do opracowania Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2,
należy do obowiązków Wykonawcy, który odpowiada za zapewnienie prawidłowego i kompletnego wykonania
Przedmiotu Umowy.
2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy, będące w jego posiadaniu dane, niezbędne do
wykonania Przedmiotu Umowy, o których przekazanie Wykonawca zwróci się do Zamawiającego na piśmie.
Możliwa jest bezpośrednia współpraca Wykonawcy z samorządami objętymi zamówieniem w tym zakresie.
Termin przekazania danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego pisma Wykonawcy z wnioskiem o przekazanie danych.
§ 4.
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w trakcie realizacji umowy,
jak również za roszczenia cywilno-prawne osób trzecich spowodowane działalnością lub brakiem działania
Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
1) sporządzania dokumentów (m.in. pism przewodnich do instytucji opiniujących, obwieszczeń
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Przedmiotu Umowy, projektu uchwały w sprawie
uchwalenia strategii) niezbędnych do przeprowadzenia procedury przyjęcia uchwały w sprawie
uchwalenia strategii (Przedmiotu Umowy),
2) uczestniczenia minimum raz miesiącu w spotkaniach grupy roboczej (w skład której wejdą
przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych, na rzecz których opracowany ma zostać
Przedmiot Umowy),
3) powielenia odpowiedniej ilości projektów Przedmiotu Umowy do instytucji opiniujących oraz
Zamawiającego, wykonanych w formie akceptowalnej przez te instytucje. Właściwą formę projektów,
o której mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązany jest ustalić Wykonawca,
4) przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami jednostek samorządu terytorialnego objętych
Przedmiotem Umowy,
5) udziału w rozpatrzeniu wniosków i uwag od społeczeństwa, pod względem słuszności składanych
wniosków i uwag i ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
6) dostarczenia Zamawiającemu projektu Przedmiotu Umowy, po jednym egzemplarzu dla każdego
samorządu, na rzecz którego ma zostać opracowany Przedmiot Umowy w wersji papierowej oraz
cyfrowej, celem przedłożenia poszczególnym samorządom,
7) przygotowania prezentacji końcowej i przedstawienie jej na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia
Związku Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego,
8) Współdziałania na każdym etapie z Zamawiającym i uwzględniania jego uwag i spostrzeżeń,
9) Niewykorzystywania otrzymanych materiałów w celu innym niż określony w umowie oraz nie
udostępniania ich osobom trzecim,

10) Ponoszenia odpowiedzialności za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy,
11) Usunięcia ewentualnie powstałych usterek i wad wykonawczych w terminie 14 dni od dnia ich
zgłoszenia przez Zamawiającego,
12) Uzupełniania i poprawienia dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy wg zaleceń jednostek
opiniujących i uzgadniających, w terminie ustalonym przez Zamawiającego,
13) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia każdorazowo pełnej informacji
na temat stanu realizacji przedmiotu umowy,
14) W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, wykonawca zobowiązany jest do
wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania.
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§ 5.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa
w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
2) za zwłokę w usunięciu wad Przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa
w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na
usunięcie wad,
3) za odstąpienie Wykonawcy od umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po
jego stronie w wysokości 40% kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1.
4) za odstąpienie Zamawiającego od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy w wysokości 40% kwoty wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji usługi lub wykona ją nienależycie, Zamawiającemu
przysługuje prawo wykonania przedmiotowej usługi na koszt i ryzyko Wykonawcy przez zatrudnienie osoby
trzeciej.
Wykonawca nie może, bez zgody Zamawiającego, zwolnić się od usunięcia wady lub usterki przez zapłatę
kary umownej czy też odszkodowania.
Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy także po odstąpieniu od umowy lub wygaśnięciu
umowy.

§ 6.
1. Wykonawca gwarantuje, iż wykonany i przekazany przez niego przedmiot umowy zostanie zrealizowany
zgodnie z umową, będzie wolny od wszelkich wad.
2. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa do wykonanej dokumentacji.
3. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji dokumentacji będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych i nie dokona naruszenia cudzych praw wyłącznych oraz, że w razie
stwierdzenia ich naruszenia poniesie wszelkie konsekwencje prawne i finansowe z tytułu roszczeń z tym
związanych.
4. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji i wszystkich innych dzieł wykonanych przez Wykonawcę
w ramach umowy i przekazanych Zamawiającemu, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych
w przepisie art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U
z 2018 r., poz. 1191 ze zm.), w szczególności:
1) w zakresie używania utworów dowolną techniką, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu
magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową;
2) wprowadzania utworów do pamięci komputera;
3) wprowadzania utworów lub jego egzemplarzy do obrotu;
4) najmu, dzierżawy lub użyczenia utworów lub ich egzemplarzy;
5) publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania, udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

6) wprowadzania i publicznego udostępnienia utworów w sieci internet, lokalnych sieciach komputerowych
i innych sieciach komputerowych.
5. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 3 Wykonawca przenosi
na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane
w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy, a także prawa własności materialnych
nośników, na których dokumentacja została utrwalona.
6. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, Wykonawca przeniesie również na Zamawiającego
wyłączne prawo autorskich praw zależnych i zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych
w odniesieniu do dokumentacji.
7. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1, Zamawiający będzie miał prawo oraz inne podmioty
działające na zlecenie Zamawiającego do dokonywania zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji,
opracowań oraz adaptacji dokumentacji oraz do rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego
lub podmioty działające na zlecenie Zamawiającego z dokonanych zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji,
opracowań i adaptacji tej dokumentacji. Jeżeli wymagana jest w powyższym zakresie zgoda innej osoby,
której przysługują prawa autorskie do aktualizacji dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania
na rzecz Zamawiającego pisemnej zgody tej osoby i dostarczenia jej Zamawiającemu. Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania ww. zgody z chwilą dostarczenia dokumentacji do odbioru Zamawiającemu.
Niedostarczenie zgody o wymaganej treści będzie oznaczało braki w przekazanej dokumentacji.
8. Przejście na rzecz Zamawiającego praw, o których mowa w tym paragrafie, do dokumentacji następuje
z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.
9. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich praw autorskich będących przedmiotem
przeniesienia na Zamawiającego oraz prawa do wyrażania zgody wymienionego w ust. 6, poprzez
przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę praw do części dokumentacji
opracowanej przez podwykonawców lub też poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, że cała
dokumentacja lub jego odpowiednia część jest jego samodzielnym dziełem i posiada wszelkie wyłączne
i samodzielne prawa autorskie. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania ww. oświadczenia
lub dokumentu z chwilą dostarczenia dokumentacji do odbioru Zamawiającemu. Niedostarczenie
pełnomocnictwa o wymaganej treści będzie oznaczało braki w przekazanej dokumentacji.
10. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wymienionych w tym paragrafie oraz prawa
do wyrażania zgody, o którym mowa w ust. 6, następuje bez ograniczeń, co do czasu, ilości i terytorium
(dotyczy zarówno terenu Rzeczypospolitej Polskiej, jak i obszaru poza jej granicami).
11. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w swoim imieniu autorskich praw osobistych
oraz upoważnia Zamawiającego do udzielenia w tym zakresie dalszych pełnomocnictw. Jeżeli Wykonawcy
nie będą przysługiwały autorskie prawa osobiste do wykonywanej dokumentacji wówczas jest zobowiązany
z chwilą dostarczenia dokumentacji do odbioru Zamawiającemu, przekazać pełnomocnictwa od osób, którym
prawa przysługują w treści określonej powyżej. Niedostarczenie pełnomocnictwa o wymaganej treści będzie
oznaczało braki w przekazanej dokumentacji.
§ 7.
1. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie realizacji umowy ze strony Zamawiającego jest ………………..,
tel. ………………, email: ……………………………..
2. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie realizacji umowy ze strony Wykonawcy jest ………………………,
tel. ………………. , email: ………………………………
§ 8.
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac.
3. Zamawiający jest upoważniony do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku istotnego uchybienia
ze strony Wykonawcy, przy czym Zamawiający nie może rozwiązać umowy, jeśli w chwili składania tego

oświadczenia przedmiotowe istotne uchybienie przestało mieć miejsce i jego skutki zostały przez Wykonawcę
usunięte.
4. Istotne uchybienie ze strony Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 ma miejsce wtedy, gdy wystąpi chociażby
jedna z następujących sytuacji:
1) Wykonawca przekazał realizację umowy lub jakiekolwiek wynikające z niego prawa lub udział w niej
osobie trzeciej z naruszeniem postanowień umowy;
2) Wykonawca wykonał lub wykonuje w sposób nienależyty i pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania
Zamawiającego nie poprawił, jakiegokolwiek ze swoich głównych zobowiązań umownych;
3) Wykonawca opóźnia się z zakończeniem świadczonych usług;
4) Wykonawca uporczywie odmawia wykonywania lub nie wykonuje swoich obowiązków wynikających
z realizacji umowy.
5. Odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie, o którym mowa powyżej, wymagają formy pisemnej oraz
pisemnego uzasadnienia pod rygorem nieważności.
6. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim 14 dniowym okresem wypowiedzenia.
§ 9.
1. Zmiany dotyczące siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie obowiązywania
niniejszej umowy, Wykonawca zgłaszał będzie niezwłocznie Zamawiającemu w formie pisemnej informacji.
W razie zaniedbania przez Wykonawcę obowiązku złożenia informacji o zmianie siedziby, doręczenie
wszelkiej korespondencji pod znanym Zamawiającemu adresem, ma skutek prawny.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy na osobę trzecią.
§ 10.
Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy określone Kodeksem Cywilnym.
§ 11.
Wszelkie spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrywał będzie sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 12.
Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - dwa dla Zamawiającego, jeden
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

