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UMOWA NR ......................................... 

 

zawarta w dniu ……/……/…… r. w Białymstoku 

pomiędzy: 

POLSKIM TOWARZYSTWEM OCHRONY PTAKÓW 

z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25,  

adres do korespondencji: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn 

NIP: 543-11-81-345, REGON 050040006 

reprezentowanym przez:  

………………………………………………. 

zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym” 

a: 

…………………………………………………………………………………………………..  
NIP ……………………………………………, REGON …………………………………….. 

reprezentowanym przez:  

……………………………………………… 

zwanym w treści umowy „Wykonawcą” 

 

W wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 2/Z/2016 prowadzonego w oparciu o 

zapisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków została 

zawarta umowa następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Opracowanie map zasadniczych 

do celów projektowych, dla planowanej inwestycji polegającej na budowie 12 stawów i 2 

zastawek, w ramach zadania realizowanego w projekcie „Ochrona wybranych gatunków 

ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o 

numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Funduszu Spójności, działanie: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś 

priorytetowa: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

2. Przedmiotem umowy jest opracowanie map zasadniczych do celów projektowych, dla 

planowanej inwestycji polegającej na budowie 12 stawów i 2 zastawek, położonych w 

następujących lokalizacjach: 

1) Toprzyny - w gminie Górowo Iławeckie, w powiecie bartoszyckim, województwo 

warmińsko-mazurskie, zał. nr 1. 

2) Białowieża – w gminie Białowieża, powiat hajnowski, woj. podlaskie, zał. nr 2. 

3) Budy - w gminie Białowieża, powiat hajnowski, woj. podlaskie, zał. nr 3.  

4) Downiewo - w gminie Gródek, powiat białostocki, woj. podlaskie, zał. nr 4. 

5) Kalitnik - w gminie Michałowo, powiat białostocki, woj. podlaskie, zał. nr 5. 

3. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie ze złożoną ofertą, a także zgodnie  

z uzgodnieniami podjętymi z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy w 

szczególności w zakresie ustaleń szczegółów opracowania map. 
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§ 2 

1. Przedmiot umowy obejmuje sporządzenie map zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych w 

skali 1:500 do celów projektowych opisanych powyżej, osobno dla każdego urządzenia 

wodnego. Nie dotyczy to lokalizacji Toprzyny, dla których zasięg mapy zaznaczono w 

załączniku nr 1 

2) Mapa winna zawierać naniesienia w pasie co najmniej 30 m wokół planowanych inwestycji, 

chyba że na mapie zaznaczono obszar opracowania (dotyczy Toprzyn). Na mapie zasadniczej 

winny być zaznaczone w szczególności aktualne cieki wodne i źródła wody,  

z zagęszczeniem w punktach charakterystycznych. Przedmiotowe opracowanie będzie 

polegało na dokonaniu nowego pomiaru w terenie na podstawie którego powstaną materiały 

geodezyjno-kartograficzne w formie map, w wersji papierowej i elektronicznej dla 

opracowania projektu technicznego dokumentacji projektowej wskazanych budowli wodnych. 

3. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w 

szczególności z regulacjami: 

1) Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520 

ze zm.); 

2) Ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.); 

3) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. poz. 25, nr 133). 

4. Forma przygotowania przedmiotu umowy: 

1) mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokościowa w wersji elektronicznej – w systemie EwMapa na 

nośniku CD. 

2) mapa papierowa z pieczęciami właściwego Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii -  

w 6 egzemplarzach. 

3) Zamawiający będzie mógł, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, dopuścić wykonanie jednej 

mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokościowej dla więcej niż jednej budowli. 

4) Wykonawca obowiązany będzie konsultować z Zamawiającym poszczególne etapy prac 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 10 lutego 2017 r. 

2. Zmiana terminu nastąpi na uzasadniony wniosek Wykonawcy i wymaga pisemnej akceptacji 

Zamawiającego. Termin realizacji umowy może zostać wydłużony wyłącznie o okres trwania 

przyczyn uzasadniających zmianę.  

§ 4 

1. Wykonawca załączy do przekazywanej dokumentacji oświadczenie o jej kompletności z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz należytym jej wykonaniu. 

2. Wykonawca ma obowiązek uzyskania wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień  

i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów prawa. 

3.  Do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca skieruje uprawnionego geodetę tj. 

………………… (imię i nazwisko, określenie uprawnień). 

4. Zmiana osoby wskazanej w ust. 3 jest możliwa jedynie po spełnieniu przez nową osobę 

warunków dotyczących doświadczenia opisanych w zapytaniu ofertowym i otrzymaniu takiej 

samej liczby punktów, jak na etapie oceny ofert. W przypadku skierowania nowej osoby do 
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realizacji umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie 

umowy z winy Wykonawcy i naliczenie kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 2 umowy. 

 

§ 5 

1. Odbiór prac projektowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w Olsztynie,                       

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, 

podpisanego bez uwag przez Zamawiającego i Wykonawcę. 

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu map zasadniczych 

sytuacyjno-wysokościowych przyjmuje się dzień podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego 

przez Zamawiającego.  

3. Przy odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia 

ich jakości ale może wnieść zastrzeżenia na piśmie, które skutkują koniecznością dokonania 

uzupełnień bądź poprawek w terminie 14 dni. 

4. Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT/rachunku  

w maksymalnej wysokości 80% wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 

5. Odbiór końcowy nastąpi po sprawdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji (w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni) i po usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych wad (w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni). 

6. Faktura końcowa/rachunek za wykonanie przedmiotu umowy wynosząca 20% wynagrodzenia 

za przedmiot umowy opłacona zostanie po odbiorze końcowym. 

 

§ 6 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do opracowanych map zasadniczych, na następujących polach eksploatacji: 

wprowadzenie do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technikami, powielenie, 

publiczne odtworzenie i udostępnienie. 

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, 

następuje z chwilą odbioru końcowego map zasadniczych sytuacyjno-wysokościowych bez 

wad.  

3. Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala 

Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego 

do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych 

praw autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie, następuje w ramach 

wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za 

korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa 

autorskie. 

5. W ramach wynagrodzenia umownego, na Zamawiającego przechodzi własność egzemplarzy i 

nośników, na których przedmiot umowy utrwalono. 

 

§ 7 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie brutto za przedmiot umowy wynosi brutto: 

…………………. zł (słownie: .……………………………………………………………….). 

2. Wynagrodzenia ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1, może ulec zwiększeniu lub 

zmniejszeniu w przypadku zmiany stawek podatku VAT określonych przepisami w tym 

zakresie. 
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3. Przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie Zamawiający opłaci przelewem na konto 

bankowe Wykonawcy podane w fakturach/rachunkach, w terminie do 30 dni od daty złożenia 

Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych faktur VAT/rachunków. Zamawiający 

oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust.1, obejmuje wszystkie koszty i opłaty, 

jakie powstaną w związku z wykonywaniem umowy. 

 

 

§ 8 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 1% ogólnego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 7 umowy – za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn, za 

które ponosi odpowiedzialność Wykonawca albo niewykonania przedmiotu umowy (w tym 

nie usunięcia wad) z przyczyn obciążających Wykonawcę, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % ogólnej wartości wynagrodzenia 

określonego w § 7 umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% ogólnego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 umowy. 

3. Zamawiający w przypadku zwłoki w opłaceniu faktur/rachunków zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% ogólnego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 7 umowy, za wyjątkiem zaistnienia okoliczności,  

w której realizacja przedmiotu umowy nie leży w interesie publicznym oraz  

w przypadku nieotrzymania dofinansowania z projektu wskazanego w § 1 umowy 

5. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

6. Naliczone przez Zamawiającego kary będą potrącane z faktury/rachunku wystawionej przez 

Wykonawcę. W przypadku nie wystawienia faktury/rachunku, (co uniemożliwi potrącenie 

kar), Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto 

bankowe Zamawiającego. 

§ 9 

1. Przedstawicielami Zamawiającego przy realizacji umowy jest: ……………………………….. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji umowy jest: ..…………………………..…. 

tel. nr ……………, tel. kom. nr ……………………….. 

 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego  

w Białymstoku. 

§ 11 

1. Strony oświadczają, że nie istnieje żaden znany przez Strony konflikt interesów a 

realizacja umowy nastąpi w sposób bezstronny i obiektywny. 

2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na udostępnianie i przetwarzanie swoich danych 

na potrzeby umowy oraz w celu kontroli Projektu przez uprawnione do tego organy w tym 

wyznaczone przez instytucje finansującą Projekt 
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3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące 

przepisy, a w szczególności postanowienia ustawy Kodeks cywilny, przepisy ustawy 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.) wraz z aktami 

wykonawczymi oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawie pokrewnym. 

 

§ 12 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 


