załącznik nr 3
projekt

Umowa Nr RŚ.U…….2022
zawarta w Kętrzynie, w dniu ………2022 roku, pomiędzy:
Powiatem Kętrzyńskim z siedzibą w Kętrzynie (11-400) przy Placu Grunwaldzkim 1,
NIP 742-18-42-131, REGON 510742451, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu
w Kętrzynie w osobach:
Michała Kochanowskiego – Starosty Kętrzyńskiego,
Andrzeja Lewandowskiego – Wicestarosty,
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Bogusława Lichockiego,
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
……….. z siedzibą w ………( ……………..) przy ulicy ………………, NIP ………….. REGON
……………….. reprezentowaną przez:
………………………………..
zwanej dalej „Wykonawcą”.
Umowa została zawarta bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, na
podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych netto, zatwierdzonym uchwałą nr 731/2021
Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 14 stycznia 2021 r.
§1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Program Ochrony

Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego do roku 2030 zwany dalej „Programem” oraz
Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego za lata
2020–2021 zwany dalej „Raportem”.
2. Program, o którym mowa w ust. 1 ostatecznie podlega uchwaleniu przez Radę Powiatu
Kętrzyńskiego.
§2
Termin wykonania niniejszej umowy do dnia 30 sierpnia 2022 r. – w zakresie wykonania
Programu i Raportu.
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§3
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) sporządzenie i dostarczenie na własny koszt do Zamawiającego Programu w terminie
wskazanym przez Zamawiającego;
2) przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania wymaganych przepisami prawa
opinii oraz uzgodnień w zakresie opracowywanych dokumentów, w tym pozytywnej
opinii Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
3) przygotowanie dokumentów do przeprowadzenia konsultacji społecznych, zgodnie
z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 2373 z późn. zm.) oraz udział w
rozpatrzeniu wniosków i uwag od społeczeństwa, pod względem słuszności
składanych wniosków i uwag oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa;
4) sporządzenia projektów dokumentów (m.in. pism przewodnich do instytucji
opiniujących
i uzgadniających, obwieszczeń dotyczących opracowywania Przedmiotu zamówienia)
niezbędnych do przeprowadzenia procedury przyjęcia uchwały w sprawie uchwalenia
oraz przyjęcia Przedmiotu zamówienia,
5) powielenia odpowiedniej ilości projektów Przedmiotu zamówienia dla instytucji
opiniujących i uzgadniających, jak również dla Zamawiającego wykonanych w formie
akceptowalnej przez te instytucje; właściwą formę projektów, o której mowa
zobowiązany jest ustalić Wykonawca;
6) sporządzenie i przedstawienie wersji roboczej Programu i Raportu, o których mowa w
§ 1 umowy (w formie papierowej i elektronicznej) Zamawiającemu, przekazanie jej do
Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem Starostwa Powiatowego w
Kętrzynie
–
w terminie do 30 czerwca 2022 r. celem weryfikacji opracowania oraz zgłoszenia
Wykonawcy ewentualnych uwag i poprawek;
7) naniesienie w wersji roboczej Opracowania ewentualnych poprawek, uwag
zgłoszonych przez Wydział Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem Starostwa
Powiatowego
w
Kętrzynie
w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania uwag;
8) prezentacja Programu i Raportu na posiedzeniu Zarządu Powiatu, odpowiedniej
Komisji Rady Powiatu - w terminie wskazanym przez Zamawiającego. O terminie ww.
posiedzenia Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z 5-cio dniowym wyprzedzeniem;
9) przygotowanie pod obrady Rady Powiatu w Kętrzynie, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego wersji finalnej Programu i Raportu w postaci 4 kompletów
opracowanych dokumentów na elektronicznym nośniku danych (płyta CD) oraz 4
kompletów wydruków – opracowań papierowych;
10) prezentacja na sesji Rady Powiatu w Kętrzynie ostatecznej treści Przedmiotu
zamówienia, celem przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska
dla Powiatu Kętrzyńskiego za lata 2020–2021 oraz uchwalenia Programu Ochrony
Środowiska dla Powiatu Kętrzyńskiego do roku 2030 przez Radę Powiatu w
Kętrzynie. Termin prezentacji zostanie podany z tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Przedmiot umowy powinien być wykonany zgodnie z:
 obowiązującymi aktami prawa,
 wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów
ochrony środowiska,
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dokumentami programowymi szczebla krajowego i wojewódzkiego;
dokumentami programowymi szczebla powiatowego;
dokumentami programowymi szczebla gminnego;
innymi dokumentami niezbędnymi do uwzględnienia przy realizacji przedmiotu
umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia do dokonywania zmian w
Raporcie
i Programie, wynikających z konieczności naniesienia uwag, po prezentacji opracowania
przed Zarządem Powiatu, Komisją Rady bądź Radą Powiatu, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
4. Zamawiający dostarczy Wykonawcy pismo potwierdzające jego uprawnienia do
pozyskiwania informacji od gmin, przedsiębiorstw i innych instytucji, które będą pomocne
przy opracowywaniu przedmiotowego zamówienia, a także do występowania w imieniu
Zamawiającego przed organami administracji biorącymi udział w opiniowaniu i
uzgadnianiu projektu dokumentu będącego przedmiotem zamówienia.
§4
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy, o którym mowa w § 1,
wyrażające się kwotą:
Brutto: ………………. zł, (słownie: ………………………….),
Netto: ……………….. zł, (słownie: ………………………….).
2. Kwota określona w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
umowy
(w tym koszty pozyskiwania materiałów, opinii, danych itp.) oraz ryzyko Wykonawcy
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a
także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 przenosi na Zamawiającego
całość majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych do dzieła wykonanego w ramach
przedmiotu umowy, na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności prawo do
zwielokrotniania
dzieła
w całości lub części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie włączając w to
sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami,
publicznego rozpowszechniania, rozpowszechniania w sieci Internet i w sieciach
zamkniętych oraz możliwość dokonywania zmian.
4. Należność, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana na konto bankowe Wykonawcy nr:
…………………………………………, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Faktura wystawiona będzie na: NABYWCA: Powiat Kętrzyński, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400
Kętrzyn, NIP: 742-18-42-131, ODBIORCA: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie Pl.
Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn.
§5
1. Wykonawca wskazuje ………………………. do reprezentowania Zamawiającego przed
organami administracji publicznej i innym instytucjami w zakresie niezbędnym do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
2. Za czynności oraz zaniechania osoby wymienionej w ust. 1, pełną odpowiedzialność
ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający zobowiązuje się udzielić pełnomocnictwa dla osoby i w zakresie wskazanym
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w ust. 1, bez prawa do zaciągania zobowiązań finansowych.
§6
Do kontaktów na etapie realizacji umowy wyznaczone zostają następujące osoby:
1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów wyznaczone zostaje Agata Kowalska-Skórka
Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarowania Środowiskiem (tel. 89 751 17 22, e-mail:
agata.kowalska-skorka@starostwo.ketrzyn.pl),
2. Ze strony Wykonawcy do kontaktów wyznaczony zostaje …….……………………………….
(tel. ……………………, e-mail: …………………………..).
§7
1. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo –
odbiorczy podpisany przez strony umowy.
2. Protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez strony umowy będzie podstawą
wystawienia faktury, o której mowa w § 4 ust. 5 umowy.
3. Uchwalenie przez Radę Powiatu w Kętrzynie Programu i przyjęcie Raportu, o których
mowa w § 1 umowy będzie podstawą sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. W pozostałych przypadkach przekazanie dokumentów oraz nośników będzie podstawą do
sporządzenia protokołu przekazania, podpisanych przez strony umowy.
§8
Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.):
1. Jeżeli zamówione opracowanie ma usterki, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy
odpowiedni termin do ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy
odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia, chyba że
usterki są wynikiem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
Wykonawca zachowuje w każdym razie prawo do otrzymanej części wynagrodzenia, nie
wyższej niż 25% wynagrodzenia umownego.
2. Jeżeli opracowanie ma wady prawne, Zamawiający może od umowy odstąpić i żądać
naprawienia poniesionej szkody.
3. Roszczenia, o których mowa w ust. 1, wygasają z chwilą przyjęcia opracowania.
§9
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w razie:
a) niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 niniejszej umowy –
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, za każdy dzień pozostawania w zwłoce,
b) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy
–
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1
umowy,
c) nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad i usterek w przedmiocie umowy –
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1
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3.
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niniejszej umowy, za każdy dzień pozostawania w zwłoce w stosunku do terminów, o
których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 9 i ust. 2 niniejszej umowy.
Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.
Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy zwłoka w wykonaniu umowy przekroczy okres
7 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 umowy. Odstąpienie takie będzie uznane
jako dokonane z winy Wykonawcy.
Kary płatne są w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ich nałożeniu.
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań
umownych nieobjętych odszkodowaniem w formie kar umownych lub też w razie
powstania szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary, każda ze stron może
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
§10

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron umowy
wyrażona
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności dokonania tych czynności i powinna zawierać
uzasadnienie.
§11
1. Wykonawca nie może bez uzyskania zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i
obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.
2. Zgoda Zamawiającego, o której mowa w § 11 ust. 1 musi być wyrażona w formie pisemnej
pod rygorem nieważności
3. Naruszenie zakazu, o którym mowa w ust. 1 uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od
umowy z winy Wykonawcy.
§12
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw
autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1062 z późn. zm.).
2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wolny od wszelkich praw
osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania przedmiotem umowy nie będzie
w żaden sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody.
3. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w § 4 ust. 4, nie jest
ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia
niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności:
a) używania i wykorzystywania przedmiotu umowy do realizacji robót,
b) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku,
w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz
dowolne korzystanie i rozporządzanie kopiami,
c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub
multimedialnej, w tym do Internetu,
d) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,
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e) nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim
na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie,
f) rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.
4. Przeniesienie prawa własności i praw autorskich do przedmiotu umowy na Zamawiającego
nastąpi w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 7 ust. 1 i
zapłacenia wynagrodzenie o którym mowa w § 4 ust. 1.
5. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami
wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia i
zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
6. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających
z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do
przystąpienia w procesie i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Zamawiającego
z udziału w sprawie.
§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
§ 14
Ewentualne spory, które mogą wyniknąć z realizowania niniejszej umowy strony zobowiązują
się poddać rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo wg siedziby
Zamawiającego.
§ 15
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy egzemplarze
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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