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[Wpisz tekst]  
   
 
 
„Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia ochrony ich 

otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.”, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00 

Zał. 3 - Umowa  nr 1/02/2018-POIS-0005/17-00  

Na  Przygotowanie opisu do specyfikacji przetargowych dla wszystkich zadań przewidzianych do realizacji w obrębie 

szlaków pieszych 

ZADANIE FINANSOWANE W RAMACH PROJEKTU 

 „Wykonanie kompleksowej rewitalizacji szlaków pieszych Bieszczadzkiego Parku Narodowego w celu wzmocnienia 

ochrony ich otoczenia przyrodniczego w latach 2017-2020.” 

w ramach działania 2.4., oś priorytetowa II 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0005/17-00 

 

 

Zawarta w dniu…………............. w Ustrzykach Górnych  pomiędzy: 

Bieszczadzkim Parkiem Narodowym z siedzibą w Ustrzykach Górnych, Ustrzyki Górne 19 

38 – 713 Lutowiska, NIP 689 – 123 – 27 – 25 

reprezentowanym przez: Pana Ryszarda Prędkiego – Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”  

a  

………………………………………………………. , z siedzibą ……………………………………………………..…….. 

NIP ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………………………………………..  

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”.  

 

§ 1 

Oferta Wykonawcy została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza w wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tj. o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 EURO, znak 

sprawy Zn. spr. DU.262.1.2018 

 

§ 2 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: opracowanie szczegółowych opisów do specyfikacji 

przetargowych dla 16 zadań przewidzianych do realizacji w obrębie szlaków pieszych na terenie Bieszczadzkiego Parku  

Narodowego w zakresie określonym w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej umowy zgodnie z ofertą, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.  

 

§3 
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Wykonawca dokładnie zapozna się z charakterem zadań, na podstawie których wykona dokumentację przetargową oraz 

techniczną zgodnie z niniejszą umową. W związku z wykonaniem przedmiotowej dokumentacji Wykonawca może żądać 

wszystkich niezbędnych wyjaśnień.  

 

§4 

Wszystkie koszty za powstałe poprawki ponosi Wykonawca.  

 

§5 

Strony ustalają, że cena umowna za wykonanie dokumentacji wymienionej w § wynosi ……………netto + podatek VAT 23%, 

co razem daje …………zł brutto, słownie: 

…………………………………………………………………………………...złotych i jest wartością stałą ( ryczałtową). 

 

§6 

Cena ustalona w § 5 umowy może zostać zmieniona jedynie w przypadku potrzeby wykonania dodatkowych i 

nieprzewidzianych projektów. W przypadku zamówienia takich projektów strony sporządzają aneks do niniejszej umowy. 

§7 

Każda ze stron ma prawo żądania zmiany ceny w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, mających wpływ na 

jej wysokość. Pod pojęciem nadzwyczajnych okoliczności rozumiane są takie okoliczności, które nie występowały w chwili 

zawierania umowy, nie były możliwe do przewidzenia, ani nie można było im zapobiec lub usunąć ich skutki. 

 § 8 

Strony ustalają termin wykonania dokumentacji wymienionej w § 2 umowy najpóźniej do 15-03-2018 r. 

 

 § 9 

Wykonawca może powierzyć wykonanie dokumentacji innym specjalistom z poza swojej firmy. W tym przypadku jest 

odpowiedzialny za wykonanie i termin zakończenia prac przez osoby trzecie, jak za własne działanie. 

 

 § 10 

Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy umówionej ceny w terminie 14 dni od daty końcowego odbioru 

dokumentacji wolnej od wad i usterek, zgodnej  z przedmiotem zamówienia, i po wystawieniu faktury.  

 

 § 11 

1. Strony ustalają, że powierzoną dokumentację Wykonawca wykona zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy a także zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną. Szczególnie dokładnie powinien sprawdzić trafność rozwiązań 

technicznych, dokonanych wyliczeń oraz obowiązujących prawnych uwarunkowań udzielania zamówień publicznych, 

wynikających z charakteru danego zadania oraz trybu udzielania zamówienia. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja ma wady zmniejszające jej wartość lub 

użyteczność, a w szczególności odpowiada za  rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia, normami i przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi dokumentacji 

przedkładanej w trybie udzielania zamówień publicznych. 
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3. Jeżeli okaże się, że dokumentacja zawiera błędy lub braki uniemożliwiające prawidłowe wykonanie zadań,  Wykonawca 

jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty powiadomienia, do naniesienia w dokumentacji stosownych poprawek, bez 

dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

4. Strony ustalają, że w przypadku niewypełnienia swoich zobowiązań Wykonawca winien jest Zamawiającemu zapłacić karę 

umowną. Kara umowna wynosi 0,1 % łącznej wartości ceny umownej za każdy dzień opóźnienia.  

5. W przypadku nie usunięcia wad przedmiotowej dokumentacji w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie 

wad dokumentacji na koszt Wykonawcy.  

 

§ 12 

W przypadku, gdy szkoda spowodowana opóźnieniem wykonania dokumentacji technicznej przekracza kwotę kary umownej, 

Zamawiający może oprócz kary umownej żądać pokrycia poniesionej szkody w kwocie przekraczającej wysokość kary 

umownej. Wykonawca nie płaci kary umownej, jeżeli do opóźnienia wykonania dokumentacji technicznej doszło z powodów, 

za które nie ponosi on odpowiedzialności. 

§ 13 

Wykonawca zamówienia udzieli zamawiającemu gwarancji na dostarczoną dokumentację na cały okres realizacji w terenie 

prac objętych opracowaniem tj. do końca 31.10.2020r. W ramach gwarancji wykonawca zapewni – jeśli zajdzie taka 

konieczność – wykonanie przeszacowania sporządzonych przedmiarów i kosztorysów w terminie: dla robót budowlanych po 

6 m-cach, dla dostaw i usług po 3 m-cach.  

 

§ 14 

.  

1. Wraz z odbiorem dokumentacji i zapłatą za odebraną dokumentacje, Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do 

opracowań wykonanych w ramach umowy. W ramach nabytych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody 

Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych: 

a. rozporządzać dokumentacją i wykorzystywać ją na własny użytek, w tym przekazywać dokumentację lub jej dowolną część, 

także jej kopie: - innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, 

- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych 

objętych, w szczególności poprzez włączenie dokumentacji lub jej części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

udostępnianie dokumentacji i jej części wszystkim zainteresowanym tym postępowaniem, włącznie z wprowadzeniem do sieci 

Internet, - innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania wykonania robót budowlanych, - stronom 

trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym; b. wykorzystywać dokumentację lub jej dowolną część do prezentacji; c. 

wprowadzać dokumentację lub jej części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk; d. zwielokrotniać dokumentację 

lub jej części dowolną techniką.  

2.  Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.  

3. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu prawa majątkowe przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy oraz, że w 

przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności organizację zbiorowego zarządzania prawami 

autorskimi, z roszczeniem majątkowym przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni 

od wezwania bezsporną część roszczenia osoby trzeciej, a w przypadku ewentualnego sporu sądowego zobowiązany jest 

przystąpić do procesu po stronie Zamawiającego oraz pokryć koszty procesu poniesione przez Zamawiającego. 

             § 15 

Strony ustalają, że Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiotową dokumentację w formie elektronicznej oraz w wersji 

papierowej - 2 egzemplarze. 
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§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i inne obowiązujące w tym 

zakresie. 

      § 17 

Wszelkie spory powstałe w czasie stosowania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie a jeżeli to 

nie będzie możliwe, to właściwy będzie sąd powszechny. 

 § 18 

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 

 

 

 

          Zamawiający                                                             Wykonawca 

…………………………..        ………………………….. 

 


